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EditorialEditorial

Prezados leitores,

Temos a satisfação de apresentar a 12ª edição do Boletim de Estatísticas Públicas (BEP), pu-
blicação da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (ANIPES).

Neste número temos nove artigos e ensaios. Começando pelo IBGE, que nos apresenta a 
nova proposta de regionalização do Brasil em Regiões Geográ� cas, pela primeira vez elaborada 
em parceria com as instituições estaduais de planejamento, pesquisa e estatística.

Na área de informações e dados estatísticos, Nelson Senra, ex-ibegeano, nos brinda com um 
artigo sobre “Como nomear e onde formar os produtores das estatísticas”, relatando os passos 
dados nas décadas de 1950 e de 1960 com este propósito, tema que se mantém atual. Já a Funda-
ção SEADE (SP) nos traz pesquisa sobre relacionamentos de registros administrativos, assim como 
artigo sobre a experiência de criação da Linguagem Clara na Administração Pública, adotada no 
Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo.

Na área de avaliação de políticas e programas, outra contribuição da Fundação SEADE (SP), 
com artigo sobre o caminho percorrido na instituição na avaliação de programas públicos. Do 
mesmo modo, o Instituto Mauro Borges (GO) apresenta o artigo “Implementação da Avaliação das 
Políticas Públicas no Governo do Estado de Goiás”.

Outra área de estudo contemplada na atual edição do BEP é a agrícola, mediante dois artigos, 
um do IPEA  que trata da “Diversidade da Produção nos Estabelecimentos da Agricultura Familiar 
no Brasil e Regiões” e outro, da FAPESPA (PA) que discorre sobre os “Efeitos de Encadeamentos e os 
Multiplicadores da Economia Paraense: Evidências do Setor Agropecuário”.

Por � m, o Instituto Jones Santos Neves (ES) nos traz artigo sobre “Metodologia de Diagnós-
tico para Ações Governamentais em Bairros com Elevadas Taxas de Homicídios no Espírito Santo”.

Registramos nossa expectativa de novos colaboradores e  o agradecimento  aos que  contri-
buíram com esta edição. Agradecemos também aos membros do nosso Conselho Editorial pela 
dedicação, e, sobretudo, aos nossos leitores.

Boa leitura, 

Júlio Miragaya,
Presidente da ANIPES
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Efeitos de 
encadeamentos e os 
multiplicadores da 
economia paraense: 
evidências do setor 
agropecuário

Sérgio Castro Gomes1

Antônio Cordeiro de Santana2

Maria Glaucia Pacheco Moreira3

José Dias de Carvalho Zurutuza4

Eduardo José Monteiro da Costa5

Resumo: Este estudo teve por objetivo avaliar a impor-
tância da atividade agropecuária para o desenvolvimen-
to social e econômico do estado do Pará, utilizando-se 
dos indicadores de encadeamento para trás e para frente 
e dos impactos capturados pelos multiplicadores de em-
prego e renda obtidos a partir da Matriz de Insumo-Pro-
duto elaborada para ano de 2009. Os resultados mostram 
que a atividade agropecuária apresenta forte ligação a 
montante e a jusante com a indústria de transformação. 
A maior parcela da renda total gerada na Agropecuária 
paraense decorrente de um aumento de um milhão de 
reais deveu-se ao efeito indireto. A agropecuária é a ativi-
dade que apresentou a maior geração de emprego para 
cada incremento da demanda � nal com destaque para o 

1  Técnico da FAPESPA. Professor e Pesquisador do PPAD da 
Universidade da Amazônia – UNAMA. scgomes03@uol.
com.br.

2 Professor e Pesquisador da Universidade Federal Rural da 
Amazônia – UFRA. acufra@gmail.com.
3 Diretora de Estatística, Tecnologia e Gestão da Informa-
ção da FAPESPA. glaucia.moreira@fapespa.gov.br.
4 Coordenador Técnico da Diretora de Estatística, Tecno-
logia e Gestão da Informação da FAPESPA. josezurutuza@
yahoo.com.br.
5 Diretor-Presidente da FAPESPA/Professor da Universidade 
Federal do Pará – UFPA. eduardocosta.fapespa@gmail.
com.

efeito indireto e o efeito direto que representaram mais 
de 85% do total de empregos gerados em 2009.

Palavras-chave: Agropecuária. Efeito multiplicador. Ma-
triz de insumo-produto.

Abstract: This study aimed to evaluate the importance of 
farming for the social and economic development of the 
state of Pará, using the chaining indicators back and forth 
and impacts captured by multiplying employment and in-
come obtained from the Matrix input-Output designed to 
2009. The results show that agricultural activity has a strong 
connection to upstream and downstream in the manufac-
turing industry. The largest portion of total income gener-
ated in Pará Agricultural due to an increase of one million 
reais due to the indirect eff ect. Farming is the activity with 
the highest job creation for each fi nal demand growth with 
emphasis on the indirect eff ect and the direct eff ect which 
represented more than 85% of the total jobs generated in 
2009.

Key words: Agricultural. Multiplier e� ect. Product input ma-
trix.

Introdução
A agropecuária desenvolvida no estado do Pará, 

em 2009, participou com 7,4% no valor adicionado 
total da economia paraense, com um valor de R$ 
3,80 bilhões de um total de R$ 52,50 bilhões. No 
período de 2005 a 2009 os dados do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental 
(IDESP, 2011) apontam para uma trajetória declinan-
te dessa participação.

Neste ano, o Estado registrou um PIB de R$ 58,40 
bilhões e ocupou a 13ª posição no ranking do PIB dos 
estados brasileiros, em que a participação do PIB do 
Pará no PIB do Brasil foi de 1,8%, cujo valor foi de R$ 
3,24 trilhões, e o PIB per capita chegou a R$7.859,00 e 
representou 46,5% do PIB per capita do Brasil.

O valor adicionado pelas atividades: agricultura, 
silvicultura e exploração � orestal e pecuária e pesca 
foi de R$ 1,50 bilhão e R$ 2,3 bilhões, respectivamen-
te (IDESP, 2011). A participação dessas atividades no 
valor adicionado da agropecuária atingiu 64,0% e 
36,0%, respectivamente.

Apesar de ter uma participação inferior a 10,0% 
na composição do PIB do Estado, a agropecuária 
tem papel fundamental no desenvolvimento eco-
nômico e social da região amazônica, pois funciona 
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como um motor do desenvolvimento econômico 
regional na visão de Santana (1997) por conta dos 
seguintes aspectos: por apresentar a menor relação 
capital-produto, requerendo um menor volume de 
investimento; o desenvolvimento da agricultura via 
investimentos em tecnologia, capital humano e in-
fraestrutura pode dinamizar outras atividades que 
se encontram a montante e criar novas oportunida-
des de negócios a jusante; outro argumento levan-
tado pelo autor é que a agropecuária é intensiva em 
mão de obra e que a distribuição do valor adiciona-
do é menos assimétrica, o que indica menor concen-
tração do valor agregado pelo setor.

As oportunidades de negócios na Amazônia, 
identi� cadas e analisadas com ênfase na metodo-
logia de cadeias produtivas (SANTANA, 2002), lança 
luz sobre a importância de se estabelecer progra-
mas públicos de adensamento dessas cadeias com 
destaque para produtos agropecuários como gado 
de corte, leite, couro, frutas, mandioca, grão e palma 
que apresentam elevada demanda interna e externa 
de agroindústrias que incorporam a maior parcela 
de valor na cadeia.

Estudos sobre a estrutura produtiva da Amazônia 
foram desenvolvidos nos últimos anos por Santana 
(1997; 2002; 2005) utilizando modelos de equilíbrio 
geral, com destaque para a Matriz de Insumo-Pro-
duto (MIP) e a Matriz de Contabilidade Social (MCS) 
empregadas na análise do Fundo Constitucional 
do Norte (FNO) e o desenvolvimento da Amazônia 
como forma de orientar as ações do Banco da Ama-
zônia na identi� cação das atividades econômicas 
com maior retorno econômico e social; e estudos 
elaborados para Agência de Desenvolvimento da 
Amazônia (ADA), com objetivo de subsidiar as aná-
lises de cadeias de produção e Arranjos Produtivos 
Locais, e orientar as ações da Agência.

Nesta perspectiva das relações intersetoriais do 
desenvolvimento, com base na mais recente con-
� guração da economia paraense estruturada por 
uma Matriz de Insumo-Produto, elaborada pelo 
IDESP para o ano-base de 2009, o presente estudo 
tem por objetivo avaliar a importância da atividade 
agropecuária no contexto do desenvolvimento so-
cial e econômico do estado do Pará, utilizando-se 
dos indicadores da matriz de efeitos diretos ou in-
dicadores de coe� cientes técnicos e dos indicadores 

da matriz de efeito direto e indireto conhecida na li-
teratura como matriz de Leontief. Os efeitos de mul-
tiplicadores da renda, do emprego e do lucro são 
calculados e discutidos seus resultados. Com isto 
pretende-se apresentar as redes de interligação que 
a agropecuária estabelece na economia paraense e 
seu potencial de impulsionar o crescimento interse-
torial de toda economia.

O artigo está estruturado em quatro seções in-
cluindo esta introdução. A seção seguinte apresenta 
os procedimentos metodológicos e as fontes de da-
dos utilizadas na elaboração da MIP. A terceira seção 
apresenta e discute os índices das matrizes de efei-
tos diretos e a de Leontief e os impactos dos efeitos 
multiplicadores de emprego e renda. Por � m, apre-
senta-se a conclusão.

Material e método
Fonte de dados e agregação dos setores
Os dados utilizados no trabalho referem-se ao 

ano de 2009 e foram obtidos junto ao IDESP, respon-
sável pela elaboração do PIB do estado do Pará, em 
convênio com o grupo de contas regionais do IBGE. 
As informações relativas ao comércio por vias inter-
nas foram obtidas junto a Secretaria de Estado da 
Fazenda do Pará (SEFA). As estatísticas sobre comér-
cio exterior foram coletadas no site do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), com 
acesso ao sistema Aliceweb.

As atividades constantes na base de dados foram 
agregadas em 12 atividades de acordo com os gru-
pos de divulgação dos resultados do PIB estadual, 
esta opção considerou as informações das pesqui-
sas conjunturais e estruturais do IBGE que estão 
disponíveis e apresentam série temporal que possi-
bilita a continuidade do trabalho. No entanto, não 
foi possível calcular uma MIP com maior nível de 
desagregação por conta de aspectos relacionados 
às peculiaridades de alguns subsetores que � cariam 
identi� cados. Daí a escolha por uma estrutura me-
nor, apesar das limitações apresentadas.

Os grupos de atividades foram assim agregados: 
Agropecuária, Indústria extrativa, Indústria de trans-
formação, Produção e distribuição de eletricidade 
e gás, água, esgoto e limpeza urbana, Construção 
civil, Comércio e serviços de manutenção e repara-
ção, Transporte, armazenagem e correio, Serviços 
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de informação, Intermediação � nanceira, seguros e 
previdência complementar e serviços relacionados, 
Atividades imobiliárias e aluguéis, Administração, 
saúde e educação públicas e seguridade social e 
Outros serviços.

O Modelo de Insumo-Produto
Os procedimentos técnicos necessários para 

construção da Matriz de Insumo-Produto da econo-
mia paraense utilizaram as informações apresenta-
das na TRU/PA que descrevem as relações das ati-
vidades produtivas entre si e com a demanda � nal 
(formação bruta de capital � xo – I; exportações – X; 
variação de estoques – VE; consumo do governo – 
CG; consumo das famílias – CF), a conta da renda e 
as importações (M). 

Para se alcançar a matriz de coe� cientes técnicos 
da economia paraense foi preciso encontrar a matriz 
a preços comparáveis, nessa etapa foi feita a passa-
gem de preços ao consumidor, da matriz de consu-
mo intermediário e da demanda � nal, para preços 
básicos, como apresentado no valor da produção 
na TRU/PA. Com a MIP foi possível avaliar o impacto 
que variações na demanda � nal por produtos esta-
duais causam sobre o nível de produção. 

Foram realizados estudos com os dados da SEFA 
e de outras secretarias de estado, a � m de detalhar 
como são absorvidos os produtos produzidos no es-
tado, procedentes de outras unidades da federação 
e de outros países. Uma dessas atividades focou so-
bre as características dos produtos que entram no 
estado para todos os setores produtivos. Análise das 
características de embalagens. Adequação de pro-
dutos por atividades no Cnae 2.0.

Os dados referentes ao comércio interestadual 
foram obtidos por meio dos registros das Declara-
ções de Informações Econômico-Fiscais (DIEFs) e das 
Notas Fiscais Avulsas (NFA), referentes ao Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
da Secretaria de Estado da Fazendo do Estado do 
Pará (SEFA-PA). Os valores foram desagregados por 
atividade econômica, segundo o Cadastro Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) e por Código 
Fiscal de Operações e de Prestações (CFOP), e as 
Notas � scais avulsas foram discriminadas para os 73 
produtos das TRU/PA. Os valores das transações cujo 
CFOP não indicaram a real transferência, ou seja, a 

entrada de bens e serviços ou os destinados à ex-
portação internacional foram excluídos, nesse caso 
eliminando a dupla contagem (FAPESPA. 2015)

No conjunto das relações diretas entre atividades 
e produtos não é possível assumir uma relação de 
um para um, ou seja, cada atividade gera um único 
produto, o que pode ser observado na TRU em que 
se tem uma única atividade produzindo produtos 
de outras atividades especí� cas. A solução dessa 
situação foi distribuir a demanda de cada produto 
de maneira proporcional às atividades que o produ-
zem, considerando a estrutura de insumos do pro-
cesso de produção.

Segundo Leontief (1958), duas hipóteses são es-
tabelecidas, uma em relação ao modo de produção 
e a outra à participação das indústrias no mercado 
de produtos. No entanto, foi utilizada a tecnologia 
baseada na indústria, em que a composição da pro-
dução de um dado setor pode ser alterada manten-
do-se constante a participação do setor no mercado 
de bens que produz. Com efeito, o setor pode alterar 
a sua composição de produção de modo a manter a 
participação nos diversos mercados em que atua.

Na prática as estruturas de insumo dos produtos 
são calculadas pela média ponderada das estruturas 
dos produtos. Os pesos são iguais à participação de 
cada atividade no valor total de produção do pro-
duto (market-share). Ao se escolher essa hipótese foi 
possível a construção de uma matriz especí� ca que, 
ao interagir com a matriz quadrada produto x ativi-
dade de coe� cientes técnicos obtida diretamente da 
TRU, resulta numa matriz quadrada de coe� cientes 
técnicos.

A Matriz Insumo-Produto (MIP) do estado do Pará 
baseou-se na hipótese de tecnologia do setor sim-
ples em que os produtos secundários são tratados 
como um grupo homogêneo a exemplo da MIP na-
cional, calculada pelo IBGE.

O calculo das matrizes de coe� cientes técnicos 
requer a elaboração de um quadro resumo que alo-
ca o valor bruto da produção de produtos nacionais 
e importados consumidos segundo o seu destino 
(consumo intermediário e demanda � nal); o valor 
bruto da produção da atividade decorrente dos 
produtos nacionais e da demanda � nal; o imposto 
gerado nas transações realizadas pelas atividades e 
na demanda � nal; o valor adicionado em cada ati-
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vidade e o valor da produção. Este procedimento 
foi apresentado por Feijó et. al (2003) e aplicado na 
elaboração da MIP dos estados de Minas Gerais para 
o ano de 2005 (FJP, 2009), e o Amazonas de 2006 
(SUFRAMA, 2012). No processo de passagem dos 
dados da TRU do estado do Pará para o cálculo dos 
coe� cientes técnicos e a matriz de Leontief foram 
consideradas apenas as variáveis relacionadas à eco-
nomia estadual, às relações interestaduais e às im-
portações cujos procedimentos algébricos seguem 
as operações apresentadas nos trabalhos desenvol-
vidos pelas referências anteriores.

A distribuição dos dados de margem de comér-
cio, margem de transporte, impostos indiretos líqui-
dos (IPI/ISS, ICMS e outros impostos) e importações 
foram estimadas aplicando-se o método proposto 
por Guilhoto e Sesso Filho (2005) e validado a par-
tir de estudos desenvolvidos conjuntamente pelos 
técnicos do IDESP e da SEFA e ajustados na fase de 
equilíbrio entre a oferta e demanda por produto. 
Com esse procedimento foi possível transformar 
as informações do consumo intermediário e da de-
manda � nal valorada a preço de consumidor para 
preços básicos. Em relação ao destino dos impostos 
e das importações foi estimado a partir da classi� ca-

ção utilizada na confecção da TRU-PA.

Álgebra do modelo de Insumo-Produto
Considere a Matriz de Insumo-Produto para dois 

setores no Quadro 1, estruturada em três blocos: 
consumo intermediário – que é a parcela da produ-
ção de cada um dos setores utilizada pelo próprio 
setor ou enviada a outro como insumo e re� ete as 
transações interindustriais; Demanda Final – com-
posta pelo consumo das famílias (Cf), do governo 
(Cg), da parcela alocada para investimento (I) e pe-
las exportações para o resto do país ou do mundo 
(E); Valor Agregado – formado pelos pagamentos 
a fatores de produção empregados por cada setor 
para realizar a sua produção – Salários (S), Juros (J), 
Aluguéis (A), Excedentes (Ex) e impostos líquidos (T).

Na MIP de Leontief (1958) a leitura nos vetores-
coluna re� ete todas as transações de compra (Dé-
bitos) de bens e serviços intermediários de outros 
setores para realizar a produção mais o valor agre-
gado. A leitura dos vetores-linha representa todas 
as transações de venda (Crédito) de matéria-prima 
para outros setores que as utilizarão como insumo 
intermediário, adicionado pela venda aos consumi-
dores � nais ou demanda � nal. 

Fonte: Os autores

 

Quadro 1: Matriz de Insumo-Produto para uma economia com 2 setores 

 

 
Setor 

1 
Setor 

2 
Famílias 

(Cf) 
Governo 

(Cg) 
Investimento 

(I) 
Exportações 

(E) 
Total 
(VBP) 

Setor1 (Z1) Z11 Z12 C1 G1 I1 E1 X1 

Setor2 (Z2) Z21 Z22 C2 G2 I2 E2 X2 

Salário (S) S1 S2      

Excedente 
(Ex) 

Ex1 Ex2      

Impostos (T) T1 T2 Tc Tg Ti Te T 

Importação 
(M) 

M1 M2 Mc Mg Mi  M 

Total (VBP) X1 X2 C G I E  

 

Considere que o Valor Bruto da Produção (VBP) 
de cada atividade produtiva é formado pela adição 
entre a demanda intermediária e a demanda � nal, 

de tal maneira que as transações envolvendo os 
setores da economia podem ser representadas por 
meio de um sistema de equações.
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em que:
X1= valor bruto da produção do setor i 

(i=1,. . . ,  n);
Xs = remuneração do trabalho do setor j 
 (j=1, ..., n);
XEx= remuneração do capital do setor j;
Xt = recolhimento de impostos do setor 

j ;
Xi j = fornecimento de produtos do setor i para 

o setor j, necessário para produzir Xj;
Xsj = fornecimento de trabalho ao setor j para 

produzir Xj;
Xcj = fornecimento de capital ao setor j para 

produzir Xj;
Yi = demanda � nal do produto i;
E = exportações líquidas;
I = Formação bruta de capital � xo.

Matriz de coefi cientes técnicos ou de efeitos 
diretos

Na matriz dos coe� cientes técnicos cada valor 
representa a participação relativa dos custos com 
insumo e/ou matérias-primas do próprio setor/ativi-
dade ou dos demais setores em relação ao valor da 
produção do setor. Segundo Santana (1997a), este 
coe� ciente pode ser entendido como uma taxa de 
aquisição do produto do setor/atividade i adquirido 
pelo setor/atividade j dividido pelo valor bruto da 
produção do setor j, o que expressa o grau de de-
pendência entre os setores econômicos, conforme 
equação 1. A hipótese assumida é a de que a matriz 
tecnológica de produção permanece � xa no curto 
prazo.

Os coe� cientes técnicos servem para se conhecer 

as relações diretas entre os setores; prever as de-
mandas de insumos por setor, quando aumenta o 
VBP de um determinado setor; e para prever os efei-
tos diretos do aumento da demanda � nal. 

      (1)

Matriz de Leontief ou de efeitos diretos e indi-
retos ou de efeitos globais

Seja A, a matriz dos coe� cientes técnicos e I a ma-
triz Identidade (I) a subtração (I-A) resulta na matriz 
em forma reduzida e a sua Inversa (I-A)-1é a Matriz de 
Leontief que estabelece a relação entre a demanda 
� nal (Y) e o valor da produção, o que possibilita cal-
cular o impacto direto e indireto de uma variação da 
demanda � nal em diferentes setores econômicos. 
Ao assumir que B=(I-A)-1, cada elemento bi j da matriz 
B deve ser interpretado como a produção total do 
setor i que é necessária para produzir uma unidade 
de demanda � nal do setor j.

A Demanda Final (Y) é considerada aqui como 
uma variável exógena, o que caracteriza o modelo 
como modelo aberto. Para capturar os impactos in-
duzidos provocados pelos efeitos indiretos do con-
sumo e da renda das famílias sobre a demanda � nal 
toma-se a equação 2.

YAIX .][ 1−−=
    

      (2)

Segundo Guilhoto (2004), um aumento da de-
manda por produtos de determinado setor j terá 
um impacto inicial exatamente igual ao aumento da 
produção deste setor, só que para o setor j aumen-
tar a produção ele necessitará comprar insumos dos 
demais setores conforme o seu vetor de padrões 
técnicos j. Pré-multiplicando o vetor de variação da 
demanda pela matriz (I-A)-1 obtêm-se a equação 3.

YAIX ∆−=∆ −1][    (3)

Daí, o setor j teria um aumento de produção cor-
respondente à variação da demanda mais o valor ne-
cessário de insumo demandado pelo próprio setor em 
função do aumento da demanda � nal. Como conse-
quência, todos os demais setores que fornecem 
insumos ao setor j alterariam as suas produções, 
onde este acréscimo corresponderia ao produto da 
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demanda pelo coe� ciente técnico aij 
O efeito para frente e para trás da atividade 

agropecuária foi calculado com base nos índices 
do poder de dispersão e no índice de sensibilidade 
à dispersão apresentados por Rasmussen (1956) e 
Hirschman (1958). Segundo Feijó e Ramos (2003), o 
efeito de ligação para trás ou retrospectivo deve ser 
interpretado como o aumento na produção do se-
tor/atividade j quando há um aumento unitário em 
toda a demanda � nal, enquanto, o efeito para frente 
deve ser interpretado como o aumento total na pro-
dução de todos os setores quando há um aumento 
unitário pela demanda � nal da atividade i. 

É importante enfatizar que no caso do índice ser 
superior a unidade, em determinado setor, signi� ca 
que este setor tem a capacidade de dispersar efeitos 
para trás acima da média do sistema produtivo local. 
No caso em que o índice relativo ao encadeamento 
para frente for superior a unidade, em determinado 
setor, isso mostra que o setor tem maior sensibilida-
de ao que ocorre no sistema produtivo do que a mé-
dia dos demais setores.

Multiplicadores de emprego e renda
Como a matriz de coe� cientes técnicos re� ete as 

transações intersetoriais é possível prognosticar os 
impactos sobre a produção dos setores provocados 
por uma variação na demanda exógena que afeta 
cada um dos setores de forma indireta e induzida 
que tendem a se propagar pela economia paraense 
ampliando os resultados. Esses efeitos foram men-
surados através dos multiplicadores setoriais da MIP.

O modelo desenvolvido por Leontief (1958) as-
sume ser fechado quando alguns componentes da 
demanda � nal são considerados variáveis endóge-
nas ao modelo, e aberto, se esses componentes são 
exógenos ao sistema produtivo. No modelo aberto, 
identi� ca-se apenas as relações diretas e indiretas 
entre os setores produtivos, enquanto, no modelo 
fechado é possível identi� car também os efeitos in-
duzidos pelo aumento da renda.

Com esses indicadores é possível avaliar as reper-
cussões ocorridas, em diferentes setores, em espe-
cial para o agropecuário, caso haja incrementos na 
demanda � nal de um deles. A partir do encadea-
mento entre os setores analisam-se quais setores 
são impactados e os efeitos sobre a produção do 

setor agropecuário, decorrente de um aumento da 
demanda � nal.

Segundo Feijó e Ramos (2003), os multiplicadores 
mostram o impacto de variações da demanda � nal 
do setor j sobre uma determinada variável de inte-
resse da economia, de tal maneira que esse efeito 
global pode ser decomposto em impactos direto, 
indireto e efeito-renda. O efeito multiplicador dire-
to mede o impacto de variações na demanda � nal 
do j-ésimo setor, quando são consideradas apenas 
as atividades que fornecem insumos diretamente a 
esta atividade; o efeito indireto mede o impacto de 
variações na demanda � nal do j-ésimo setor, quan-
do se consideram apenas as atividades fornecedo-
ras de insumos indiretos ao setor analisado; o efei-
to-renda (induzido) fornece o impacto de variações 
na demanda � nal do j-ésimo setor, considerando 
a variação adicional da demanda ocasionada pelo 
incremento no nível de rendimento da economia, 
quando se estimula o setor j.

Multiplicador da Renda (Rj)
Apresenta para atividade j o volume de renda do 

salário, decorrente de um incremento de uma uni-
dade monetária na demanda � nal, ou seja, mede o 
resultado de uma mudança na renda da economia, 
resultante da alteração de uma unidade de renda de 
um dado setor.

O multiplicador de renda direto é dado por:

j

jD
j VBP

S
R =  , em que D

jR  é o multiplicador de 

renda direto do setor j; Si é o valor dos salários da 
atividade j; e VBPj é o valor bruto da produção da 
atividade j.

O efeito direto e indireto e indireto da atividade j 
é obtido por:

DDI RLR .=  DDI ELE .= , em que RDI= multiplicador de 
renda direto e indireto; L é a matriz de Leontief; e RD 

é o vetor dos coe� cientes diretos.
O multiplicador total da renda (direto, indire-

to e induzido) fornece o impacto ocasionado pelo 
aumento da demanda do setor j sobre renda total, 
obtido por:

LRR DDIR .=  , em que RDIR é o vetor do mul-
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tiplicador direto, indireto e induzido; RD é o vetor 
dos coe� cientes diretos; e L  é a matriz de Leontief 
para o modelo fechado, em que a renda foi inserida 
como um componente endógeno.

A parcela do multiplicador total aos efeitos indi-
retos (R I) e induzidos (RR) é dada por:
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Multiplicador do Emprego (Ej)
É  de� nido como a mudança no emprego total 

resultante de uma mudança unitária na força de tra-
balho empregada em dado setor produtivo e atua 
como um sinalizador da capacidade que o setor tem 
de gerar empregos diretos e indiretos como respos-
ta a um choque exógeno da demanda � nal.

O multiplicador de emprego direto é dado por:

j

jD
j VBP

e
E =  , em que D

jE  é o multiplicador 

de emprego direto do setor j; ej é o número de 
empregados da atividade j; e VBPj é o valor bruto da 
produção da atividade j.

O efeito direto e indireto e o efeito indireto da ati-
vidade j é obtido por:

DDI RLR .=  DDI ELE .=  , em que 
DI

jE é multiplicador de 
emprego direto e indireto; L é a matriz de Leontief; e 
ED é o vetor dos coe� cientes diretos.

O multiplicador total de emprego (direto, indire-
to e induzido) fornece o impacto ocasionado pelo 
aumento da demanda do setor j sobre o emprego 
total, obtido por:

LEE DDIR .=  , em que EDIR é o vetor do multi-
plicador direto, indireto e induzido; E D é o vetor dos 
coe� cientes diretos; e L  é a matriz de Leontief para 
o modelo fechado, em que a renda foi inserida como 
um componente endógeno.

A parcela do multiplicador total aos efeitos indi-
retos (E I) e induzidos (ER) é dada por:
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Resultados e discussões
Matriz de efeitos diretos e de efeitos diretos 

e indiretos
A matriz de coe� cientes técnicos fornece a parti-

cipação relativa de cada item de despesa com bens 
intermediários consumidos para realizar a produção 
Agropecuária no valor da despesa total da ativida-
de e indica o nível de transação econômica entre a 
atividade Agropecuária consigo mesmo e com os 
demais setores. 

A partir dos coe� cientes técnicos têm-se as re-
lações diretas entre as atividades, ou seja, o quan-
to cada atividade i compra de uma atividade j e da 
própria atividade. Com essa informação é possível 
prever o impacto de um aumento do valor da pro-
dução da atividade agropecuária paraense sobre a 
demanda de insumos necessários da própria ativi-
dade e das demais. Com esses indicadores é possível 
desenvolver o planejamento coerente da oferta de 
produtos e serviços da atividade agropecuária no 
Estado do Pará e das demais atividades.

Os resultados da matriz de coe� cientes técnicos 
para a atividade Agropecuária paraense mostram 
que os maiores gastos para realizar a produção pro-
vém do próprio setor, em que para cada R$1,00 de 
produção, R$0,06 foram gastos com a aquisição de 
insumos no próprio setor (Tabela 1).

A atividade Agropecuária também demanda por 
insumos do Comércio e serviços de manutenção 
e reparo, e da indústria de transformação, em que 
foram gastos R$ 0,05 centavos para aquisição de 
insumos de cada uma das atividades. As atividades 
de Produção e distribuição de eletricidade e gás, 
água, esgoto, Limpeza pública, Outros serviços e 
Transporte, armazenagem e correio complementam 
o conjunto de atividades relacionadas com a 
atividade Agropecuária.

Com os dados da Tabela 1 é possível fazer o se-
guinte prognóstico: se o governo paraense aumen-
tar o valor da produção da atividade Agropecuária 
em R$ 1,0 milhão será demandado um valor adicio-
nal de R$ 59,2 mil de insumos do próprio setor; R$ 
49,9 mil insumos do Comércio e serviços de manu-
tenção e reparo da Produção; R$ 46,0 mil de insu-
mos da Indústria de transformação; R$ 5,7 mil da 
Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana de; R$ 4,1 mil de Transpor-
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te, armazenagem e correios.
A ampliação da demanda por bens e serviços 

de outras atividades para atender as necessidades 
de produção da atividade Agropecuária no estado 
do Pará impulsionará todos os setores integrados à 

cadeia produtiva da Agropecuária de forma a mul-
tiplicar o efeito inicial causado por um choque nas 
exportações ou no consumo das famílias/governo 
ou pelo investimento em capital � xo.

 Fonte: FAPESPA
 Nota: Matriz com 12 atividades e 12 produtos

O prognóstico foi realizado com base nos efeitos 
diretos representados pelos coe� cientes técnicos 
de produção. No entanto, para que possa atender a 
demanda por insumo da Agropecuária, a atividade 
necessitará de insumos de outros setores. Daí a ne-
cessidade de se calcular os efeitos diretos e indiretos 
apresentados na coluna três da Tabela 1.

Assumindo-se que, se a demanda � nal do setor 
Agropecuário paraense aumentar em R$ 1,00 o valor 
da produção do próprio setor deverá aumentar R$ 
1,07, sendo R$ 1,00 aplicado pelo setor e 0,07 centa-
vos adicionados pela própria atividade; R$0,06 pelo 
Comércio e serviços de manutenção e reparação, 
R$0,05 pela Indústria de Transformação; R$0,01 pelo 
Transporte, armazenagem e correio; R$0,01 pela 
Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana; R$0,01 de outros serviços.

O efeito total de um aumento de R$ 1,00 milhão 
na demanda � nal da atividade Agropecuária pa-
raense sobre o valor da produção total da ativida-
de será de R$1,22 milhão, com R$ 227 mil acima do 
investimento inicial de R$1,0 milhão. Este indicador 
é conhecido como efeito multiplicador setorial, ob-
tido a partir da soma da coluna três da Tabela 2. Isso 
mostra que um choque externo na demanda de 
produtos agropecuários paraenses demandará in-
sumos da própria atividade e de outras, que por sua 
vez demandarão insumos de outras atividades para 
atender a demanda inicial provocada pela atividade 
agropecuária, isso acontecerá até se esgotar o efeito 
inicial.

Na Tabela 1 observa-se que o aumento da deman-
da na atividade Agropecuária estimula a produção 
em atividades direta e indiretamente relacionadas 

Atividades Coef. Diretos 
Coef. 

Diretos e 
Indiretos 

Agropecuária 0,0592 1,0715 
Indústria extrativa 0,0001 0,0037 
Indústria de transformação 0,0460 0,0552 
Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana 0,0057 0,0103 

Construção civil 0,0000 0,0000 
Comércio e Serviços de Manutenção e Reparação 0,0499 0,0599 
Transporte, armazenagem e correio 0,0041 0,0114 
Serviços de informação 0,0000 0,0011 
Intermediação �nanceira, seguros e previdência complementar e 
serviços relacionados 0,0005 0,0017 

Atividades imobiliárias e aluguéis 0,0002 0,0018 
Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 0,0004 0,0008 
Outros serviços 0,0054 0,0100 

 

Tabela 1: Índices da matriz de efeitos diretos e diretos e indiretos - 12 atividades, 
Atividade Agropecuária, Pará, 2009
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com a produção Agropecuária paraense: observa-se 
que Transporte, armazenagem e correio tem pou-
ca demanda direta (0,0041), mas de forma indireta 
esta atividade será estimulada em R$0,01 para cada 
R$1,00 adicionado na demanda da Agropecuária.

Efeitos de encadeamentos e efeito multiplica-
dor

Assim como se tem o efeito multiplicador do au-
mento da demanda setorial, provocada por um cho-
que externo, pode-se calcular o efeito multiplicador 
para um aumento da demanda do emprego e do 
capital, isto ocorre da seguinte maneira: um aumen-
to do emprego implica diretamente no aumento de 
salários, e um maior poder aquisitivo dos trabalha-
dores que são estimulados ao consumo de bens e 
serviços o que induz ao aumento da produção das 
atividades econômicas que indiretamente elevarão 
suas compras dos fornecedores.

Cabe frisar que os coe� cientes da matriz de efeito 
direto e da matriz de Leontief são calculados com 
base em valores monetários, apesar dos coe� cien-

tes técnicos serem obtidos a partir da relação de in-
sumos necessários para realizar a produção de uma 
atividade. No entanto, metodologicamente esse 
problema foi resolvido assumindo-se que os preços 
relativos são inalterados e iguais a uma unidade.

O resultado do efeito de ligação para trás abai-
xo da unidade indica que a atividade Agropecuária 
apresenta menor potencial de encadeamento com 
as atividades a montante, porém, como o valor está 
próximo de um com elevada dispersão dos valores 
em torno da média isso indica que há atividades 
com maior interligação com a Agropecuária como 
é o caso da Indústria de Transformação, Comércio 
e serviços de manutenção e reparação, Transporte, 
armazenagem e correio, Produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 
e Indústria extrativa. Isso mostra que qualquer im-
pulso externo na demanda de produtos e serviços 
da Agropecuária paraense essas serão as atividades 
estimuladas de maneira direta e indireta, com desta-
que para as três primeiras.

Fonte: FAPESPA

Tabela 2: Indicadores de ligação e multiplicadores de Emprego, Renda e Lucro da 
atividade Agropecuária, Pará, 2009

Indicador Agropecuária 
Efeito multiplicador Emprego Renda 

Direto 103 172.413 
Indireto 118 215.760 
Renda 15 59.466 

Multiplicador 2,289 2,596 
Efeito ligação para frente Média Desvio Padrão 

1,0090 0,1124 0,2924 
Efeito ligação para trás 

0,9185 0,1023 0,2929 
 

O efeito para frente da atividade agropecuária 
paraense � cou acima da unidade e com elevada dis-
persão de valores em torno da média, o que mos-
tra a importância da atividade em decorrência da 
in� uência que a atividade exerce sobre as demais 
no sentido de atendimento de suas demandas. Isso 
mostra que a atividade Agropecuária paraense tem 
potencial para formação de Arranjos Produtivos 
Locais, importante estratégia de desenvolvimento 

regional fomentada pelo governo Federal e pelos 
Estados da Federação, uma vez que indica as opor-
tunidades de negócios na Agropecuária e em outras 
atividades por conta da intensidade com que se re-
laciona com seus clientes no atendimento das de-
mandas.

A Indústria de transformação é a que se 
apresenta como maior demandante de insumos da 
Agropecuária paraense. Entre os produtos proces-
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sados pela indústria têm-se as frutas tropicais como 
açaí, cupuaçu e bacuri; gado bovino para produção 
de carne pelos frigorí� cos e aproveitamento do cou-
ro; a palma para produção de óleo de dendê; pei-
xes capturados em alto mar ou nos rios e lagos da 
Amazônia; extração e bene� ciamento de madeira 
de � oresta nativa e de � oresta plantada. Estes são 
os segmentos econômicos que atendem a deman-
da da Indústria de transformação que processa e 
comercializa no mercado local ou exporta para ou-
tras regiões do país ou para outros países (FAPESPA, 
2015).

Os resultados mostram que a atividade Agro-
pecuária é capaz de in� uenciar positivamente a 
economia paraense por ser uma ofertante de ma-
téria prima proveniente de processos produtivos 
extrativos ou cultivados, e que pode ser visto como 
uma oportunidade de novos negócios. No entanto, 
há a necessidade de um melhor ordenamento das 
transações realizadas nos elos das diversas cadeias 
produtivas como forma de induzir a formação de 
aglomerados com destaque para gado bovino, ma-
deira de � oresta nativa e plantada, produção de pal-
ma e frutas, o que pode ser capitaneado pelo poder 
público.

Após discorrer sobre os efeitos a montante e a 
jusante da atividade Agropecuária e identi� car as 
atividades com que ela tem fortes relacionamentos 
é importante avaliar os efeitos provocados pelo au-
mento do emprego e da renda na atividade, e como 
ocorrem esses efeitos de forma direta, decorrente 
da elevação da demanda pelo produto; indireta, 
decorrente da interligação das atividades; e o efeito 
induzido, obtido pela renda gerada a partir dos efei-
tos indiretos e diretos que estimulam a aquisição de 
novos bens e serviços na economia.

Os dados da Tabela 2 resumem os multiplicado-
res de impacto que contribuem para formulação e 
tomada de decisão dos formuladores das políticas 
públicas de desenvolvimento regional focadas na 
atividade Agropecuária. De forma geral um mul-
tiplicador indica o impacto global de variações na 
demanda � nal do setor j sobre uma variável econô-
mica de interesse (PORSSE, 2002). Segundo Santana 
(1997), essa informação é importante para a progra-
mação do crescimento econômico de um setor pro-
dutivo ou de um território. 

O coe� ciente obtido como multiplicador de em-
pregos indica a capacidade de gerar empregos na 
atividade Agropecuária, em resposta a um aumento 
de R$1,00 milhão na demanda � nal exógena de seus 
produtos e/ou ajustes nas demandas intermediárias. 
A atividade tem elevado poder de gerar empregos, 
uma vez que para cada aumento da demanda � -
nal em R$1,00 milhão, 236 empregos são gerados 
e assim distribuídos: 103 por conta do efeito direto 
(43,0%), 118 devido ao efeito indireto (50,0%) e em 
função do efeito-renda induzido, 15 (7,0%). Esse ele-
vado impacto da atividade pode ser, em parte, expli-
cado pelo uso intensivo de mão de obra e re� ete o 
número de pessoas ocupadas, de maneira formal e 
informal, na atividade.

Comparado às demais atividades a Agropecuária 
é a que mais gera empregos, seguida por Comércio 
e Serviços de Manutenção e Reparação, 193 em que 
41,0% são diretos, 46,0% indiretos e 13% do efeito
-renda explicado, em parte, pela media de salários 
mais elevadas da Agropecuária. Administração, saú-
de e educação públicas e seguridade social, 99 em 
que 24,0% são diretos, 35,0% indiretos e 41,0% do 
efeito-renda que é o maior entre todas as ativida-
des incluídas no material produzido pela Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPES-
PA), em 2015, intitulado “Medidas da Atividade Eco-
nômica do Pará”6

Por � m, o efeito multiplicador do emprego na ati-
vidade Agropecuária foi de 2,29 e indica que, para 
cada emprego direto gerado outros 2,29 empregos 
são gerados por conta dos efeitos indiretos e do 
efeito-renda provocado pela elevação de renda das 
demais atividades produtivas que levam a elevação 
do consumo. No entanto, o efeito multiplicador da 
Agropecuária é inferior ao da Indústria extrativa 
16,4, que pode ser explicado, em grande medida, 
pelo elevado número de contratos de prestação de 
serviços das empresas do segmento da extração 
mineração que desenvolvem suas atividades em 12 
municípios mineradores do Estado, com destaque 
para Parauapebas, Canaã dos Carajás, Oriximiná e 
Paragominas (FAPESPA, 2015).

O multiplicador de renda mede a mudança total 
na renda da economia paraense resultante da alte-

6 Disponível em www.fapespa.pa.gov.br/produto/medi-
das/99?&mes=&ano=2015.
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ração de uma unidade na renda de um dado setor. 
Segundo Santana (1997), o efeito direto de renda é o 
montante de renda, na forma de salários e/ou lucros, 
que vai para o consumidor, enquanto, o efeito direto 
e indireto indica a mudança total na renda como um 
resultado da alteração unitária da demanda � nal. Ou 
seja, ele representa a renda gerada direta e indireta-
mente por cada unidade monetária injetada direta-
mente na atividade Agropecuária.

O efeito multiplicador da renda mostra que para 
cada R$1,00 milhão de aumento da demanda � nal 
foi gerado R$ 447,6 mil, em que o efeito indireto 
tem a maior participação da renda total 48,2%, o 
efeito direto com 38,5% e o efeito renda de 13,3%. 
A predominância do efeito indireto resulta, em gran-
de medida, das relações a jusante e a montante da 
atividade Agropecuária com os demais setores, seja 
como demandante de insumo ou como fornecedo-
ra de insumos para atender a demanda de outros 
setores que processam frutas, carne bovina, palma, 
madeira de � oresta nativa e plantada.

A atividade agropecuária tem efeito multi-
plicador inferior a Indústria extrativa que gerou 
R$175,9 mil para cada R$1,00 milhão de aumento 
na demanda � nal, em que 28,0% decorreu do efei-
to direto, 57,0% do efeito indireto e 15,0% do efeito 
renda. Essa estrutura pode ser explicada, em grande 
medida, pelo elevado valor das conexões da ativi-
dade para frente e para trás que estimula a geração 
de renda desses setores por conta do aumento da 
demanda originária na atividade Agropecuária. A 
Indústria de transformação também apresentou 
efeito multiplicador maior que a Agropecuária, com 
uma geração de renda de R$ 362,8 mil para cada 
R$1,00 milhão de incremento na demanda � nal, em 
que 31,0% foi gerado pelo efeito direto, 54,0% pelo 
efeito indireto e 15,0% proveniente do efeito renda 
(FAPESPA, 2015)..

Conclusões
A agropecuária apresentou encadeamento para 

frente acima da média, indicando que esta ativida-
de está interligada com as demais pelo fornecimen-
to de matéria-prima, com destaque para produtos 
como frutas, boi gordo, leite, couro, mandioca, pal-
ma, pescado, produtos de madeira de � oresta nativa 
e plantada, celulose e produtos de papel.

A principal característica deste setor é apresen-
tar forte encadeamento a montante e a jusante das 
cadeias de produtos e serviços da Agropecuária 
paraense que é um fator preponderante para for-
mação de Arranjos Produtivos Locais e possibilita a 
transferência de informações e a geração de conhe-
cimento capaz de promover a inovação e conduzir 
ao desempenho competitivo da atividade.

A atividade agropecuária apresentou signi� cativa 
capacidade de ampliar o valor de produção e renda 
para cada R$1,00 milhão gasto com a demanda � nal, 
em que a maior parcela desse valor é formada pelo 
resultado do efeito indireto (42,3%), aquele resultan-
te das interligações com os setores e que estimulam 
a economia a produzir mais para atender ao im-
pacto provocado pelo efeito direto. O efeito renda 
induzida pelas transações comerciais decorrentes 
dos rendimentos apropriados pelos trabalhadores 
e empresários e gastos na aquisição de bens e ser-
viços que não caracterizam insumos para produção 
representou 25,0% do total da produção e 13,0% da 
renda gerada.

A resposta mais e� ciente na geração de empre-
gos, a partir de um aumento de R$1,00 milhão na 
demanda � nal, é dada pela atividade agropecuária, 
que gera 236 empregos assim distribuídos em ter-
mos percentuais: 43,6% por conta do efeito direto, 
50,0% devido ao efeito indireto e 93,6% em função 
do efeito renda induzido. Esse elevado impacto da 
atividade pode ser, em parte, explicado pelo uso 
intensivo de mão de obra na atividade e re� ete o 
número de pessoas ocupadas, de maneira formal 
e informal, na atividade e em outras que fornecem 
insumos para produção de bens e serviços da ativi-
dade Agropecuária.
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Resumo
Este estudo realizou uma análise da diversidade da pro-
dução nos estabelecimentos da agricultura familiar bra-
sileira utilizando a base de dados da Declaração de Apti-
dão ao Pronaf-DAP. A diversidade foi medida por meio do 
índice de Simpson, que assume o valor “zero” no caso de 
monocultores e se aproxima de “um” com o aumento da 
diversidade da produção. Em 57% dos estabelecimentos, 
a produção foi relativamente diversi� cada, com um índi-
ce de Simpson maior que 0,35. As regiões nordeste e sul 
foram as que apresentaram maior percentual de estabe-
lecimentos com índices de diversidade mais elevados. A 
comparação dos resultados desta pesquisa com estudos 
anteriores indicou existir uma tendência de especializa-
ção da produção nos estabelecimentos. Destacou-se a 
necessidade de analisar o efeito das atuais políticas pú-
blicas sobre a diversidade da produção de forma a ga-
rantir a sustentabilidade do crescimento da agricultura 
familiar brasileira.
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Abstract
This paper analyses the production diversity of the Brazil-
ian farm households using the “Declaração de Aptidão ao 
Pronaf – DAP” dataset. Based on the gross production value 
of each crop, we build a Simpson Diversifi cation Index for 
each farm in the dataset, with values ranging from zero, in 
the case of a monoculture, to one, in the hypothetic case of 
an in� nitely diversi� ed farm. The dataset is then subdivid-
ed in categories of diversifi cation, followed by a descrip-
tive analysis. For instance, 57% of the farms are relatively 
diversifi ed, with an index of at least 0.35. Diversifi ed farm 
households are more prevalent in the Northeast and South 
regions. Specialization is more widespread than in previous 
studies, based on older (and diff erent) datasets. That could 
be an overall trend towards specialization. It is then high-
ly relevant to assess the e� ects of current public policies on 
production diversifi cation, in order to achieve a sustainable 
growth of farm households output in Brazil.

Key words: production diversifi cation, public policies, sus-
tainability farm households

1. INTRODUÇÃO
A diversi� cação da renda é uma estratégia fre-

quentemente adotada pelos agricultores para lidar 
com os riscos da produção agropecuária (Coelli e 
Fleming, 2004; Di Falco e Chavas, 2009). Além das 
incertezas de preço e comercialização, comuns a 
todos os setores produtivos, a agropecuária é parti-
cularmente vulnerável aos riscos representados pe-
las instabilidades climáticas, pestes e doenças que 
podem causar grandes variações na renda obtida 
com a produção (Seo, 2010).  Essa vulnerabilidade 
é ainda maior no caso dos pequenos agricultores, 
pois, geralmente, todo o capital da família está in-
vestido na sua produção e existe pouca margem 
para resistir a essas variações de renda (Ellis, 1998). 
Adicionalmente, especialmente nos países em de-
senvolvimento, a diversi� cação tem também uma 
função de garantir a segurança alimentar da família, 
através do cultivo de subsistência (Niehof, 2004).

Para diversi� car as fontes de renda, os agricul-
tores podem aumentar a sua carteira de produtos, 
consorciando ou fazendo rodízio de culturas, ou be-
ne� ciando por meio da agroindústria. Podem, tam-
bém, exercer atividades não agropecuárias no seu 
estabelecimento, como turismo rural e artesanato. 
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Outra maneira de diversi� car é obter renda de ativi-
dades exercidas fora do estabelecimento (o� -farm), 
como empregos ou venda de dias de trabalho. Po-
dem também alugar parte de seus equipamentos e 
benfeitorias, ou arrendar parte das suas terras. Mui-
tos agricultores complementam ainda a sua renda 
por meio de aposentadorias, bolsas, ou outros be-
nefícios sociais recebidos do governo (Mcnamara e 
Weiss, 2005). 

As diferentes formas de diversi� cação podem 
trazer diferentes benefícios aos agricultores. A di-
versi� cação para fontes de rendas não agropecuá-
rias apresenta a vantagem de os riscos associados a 
esses rendimentos serem geralmente menos corre-
lacionados aos riscos da produção agropecuária, o 
que tende a tornar essa estratégia mais e� caz para a 
� nalidade de redução de risco (Ellis 1998). Por outro 
lado, a diversi� cação da produção pode trazer ou-
tros benefícios, como, por exemplo, o aumento de 
e� ciência e a sustentabilidade ambiental.

Um adequado consórcio ou rodízio de culturas 
pode gerar ganhos de e� ciência por meio de econo-
mia de escopo e por um melhor aproveitamento da 
mão de obra e dos recursos disponíveis. A economia 
de escopo ocorre quando se observa uma redução 
nos custos de produção ao se produzir diferentes 
itens em conjunto (Chavas and Kim, 2010). Devido 
à natureza sazonal de muitas culturas, geralmente 
é vantajoso consorciar produções que apresentem 
picos de uso do trabalho em momentos distintos 
(Rahman, 2009). Quando existem diferenças am-
bientais de solos e micro clima dentro de uma mes-
ma propriedade, ganhos de e� ciência podem ser 
obtidos ao se plantar diferentes culturas adaptadas 
a cada condição especí� ca (Di Falco et al., 2010; 
Schroth and Ruf, 2014). O aumento de e� ciência 
pode decorrer também de retornos decrescentes 
de escala, quando o ganho com o aumento do volu-
me de produção de uma mesma cultura é menor do 
que o obtido com o acréscimo de um novo produto 
(Mcnamara and Weiss, 2005). 

A diversi� cação da produção pode proporcionar 
também benefícios ambientais, como a conserva-
ção do solo, da água e da biodiversidade. Os siste-
mas de produção diversi� cados são, geralmente, 
menos dependentes de insumos químicos, como 
agrotóxicos e fertilizantes, o que permite uma pro-

dução com menos impacto ambiental e mais sau-
dável (Lin, 2011; Sambuichi et al. 2014). Alguns tipos 
de sistemas, como os agro� orestais e de integração 
lavoura-pecuária-� oresta, ajudam a absorver carbo-
no, servindo à função de mitigação de emissões de 
gases de efeito estufa (Vilela et al.2012; Schroth et 
al., 2015). Muitos desses benefícios constituem-se 
em externalidades do processo produtivo que, mui-
to além dos agricultores e consumidores dos seus 
produtos, bene� ciam a toda a sociedade. Porém, 
como nem todos esses benefícios são percebidos 
pelos agentes diretamente envolvidos na compra e 
venda dos produtos, muitas vezes não são valoriza-
dos economicamente e, portanto, não são levados 
em conta pelo agricultor na hora de decidir o nível 
ótimo de diversidade da sua produção (Baumgärt-
ner e Quaas, 2010).

Apesar dos potenciais benefícios da diversi� ca-
ção, estudos indicam estar havendo uma tendên-
cia de especialização da produção na agricultura 
familiar brasileira (Guanziroli et al., 2012; Sambuichi 
et al., 2014). Esse fato tem sido atribuído principal-
mente ao processo de modernização de agricultura, 
que se baseia fortemente no modelo de produção 
industrial e fomenta o uso de monoculturas inten-
sivas em larga escala. A tecnologia de produção foi 
desenvolvida quase sempre no sentido de aumen-
tar as vantagens da especialização, com uso maci-
ço de insumos industrializados, como fertilizantes, 
agrotóxicos e máquinas pesadas. Além disso, as po-
líticas voltadas para o setor, como crédito e seguros 
agrícolas, podem estar induzindo os agricultores a 
se tornarem mais especializados (Sambuichi et al., 
2014).

Este estudo objetivou quanti� car a diversidade 
da produção nos estabelecimentos da agricultura 
familiar no Brasil e grandes regiões. Para isso, foi uti-
lizada uma fonte de dados ainda pouco explorada 
em pesquisas, a base da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP), que é um cadastro mantido pelo Go-
verno Federal que permite ao agricultor familiar ter 
acesso às políticas públicas destinadas a esse seg-
mento. Trata-se de uma ampla base de dados que 
contêm informações sobre a família, propriedade, 
produção e fonte de renda de agricultores familia-
res de todo o Brasil. O nível de detalhamento sobre 
tipos de produtos e rendas associadas existente 
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nessa base permite a realização de análises que não 
são possíveis de serem feitas nem mesmo com os 
microdados do Censo Agropecuário5, além de que 
são dados mais atualizados, pois o último censo foi 
realizado em 2006. Na data da extração dos dados 
para esta pesquisa, em outubro de 2014, a base da 
DAP contava com aproximadamente 4,8 milhões de 
famílias cadastradas, o que permitiu traçar um am-
plo retrato da diversidade produtiva na agricultura 
familiar brasileira. O texto está organizado em seis 
partes, sendo a primeira esta introdução. A segun-
da parte apresenta uma revisão sobre o conceito de 
agricultura familiar e os estudos de diversidade da 
produção nos estabelecimentos agropecuários no 
Brasil. A terceira parte aborda os métodos utilizados 
na pesquisa, a quarta os resultados, a quinta a dis-
cussão e a sexta traz as considerações � nais sobre 
o tema.

2. Referencial Teórico
A agricultura familiar é um importante compo-

nente do setor produtivo agropecuário brasileiro. 
Dados do censo agropecuário de 2006 mostraram 
que a agricultura familiar é responsável pela maior 
parte da produção de muitos dos alimentos básicos 
consumidos pelos brasileiros, como mandioca, fei-
jão, hortaliças, leite e outros. Embora ocupe apenas 
24% da área total dos estabelecimentos agropecuá-
rios, a agricultura familiar corresponde a mais de 
84% dos estabelecimentos e concentra mais de 74% 
do pessoal ocupado no campo (IBGE, 2006).

A de� nição de agricultura familiar no Brasil é 
atualmente dada pela Lei nº 11.326/2006, que es-
tabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimen-
tos Familiares Rurais. Abrange quatro principais cri-
térios: i) tamanho de área, que não pode ser maior 
que quatro módulos � scais; ii) utilização de mão de 
obra, que deve ser predominantemente da própria 
família; iii) percentual de renda proveniente das ati-
vidades econômicas exercidas no estabelecimento, 
que não pode ser menor que um mínimo estabele-
cido por lei; e iv) direção do estabelecimento, que 
deve ser feita pelo agricultor junto com a família 
(Brasil, 2006). 

5 Base de dados produzida e mantida pelo Instituto Brasi-
leiro de Geogra� a e Estatística - IBGE

Embora a Lei da Agricultura Familiar tenha sido 
sancionada apenas em 2006, o conceito de agricul-
tura familiar é bem mais antigo. O Estatuto da Terra, 
Lei nº 4.504/1964, já utiliza explicitamente a expres-
são “agricultores familiares” e apresenta uma de� ni-
ção de propriedade familiar que abrange os quatro 
principais critérios que seriam posteriormente utili-
zados na lei de 2006. A principal novidade da lei foi 
a inclusão de grupos especí� cos como bene� ciários 
(silvicultores; aquicultores; extrativistas; pescadores 
artesanais; povos indígenas; integrantes de comuni-
dades remanescentes de quilombos rurais e demais 
povos e comunidades tradicionais), desde que aten-
didas a algumas condições.

Dez anos antes da sanção da Lei da Agricultura 
Familiar, em 1996, foi criado o Programa de For-
talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), um 
programa de crédito subsidiado que consistiu na 
primeira política governamental voltada especi� ca-
mente para o fomento da agricultura familiar. Pos-
teriormente, outros programas foram criados para 
atender a esse setor, como assistência técnica, segu-
ro agrícola, garantia de preços e compras públicas 
sem licitação. Para ter acesso a essas políticas, o agri-
cultor familiar precisa se cadastrar junto à Secretaria 
de Agricultura Familiar (SAF) por meio da DAP, que 
é um cadastro com informações básicas autodecla-
radas do agricultor e da sua produção. As organiza-
ções de agricultores familiares, como associações e 
cooperativas, para ter acesso a essas políticas, preci-
sam também se credenciar junto ao SAF preenchen-
do o cadastro da DAP jurídica.

Existem poucos estudos que quanti� caram a di-
versidade da produção dentro dos estabelecimen-
tos da agricultura familiar no Brasil e/ou analisaram 
os determinantes dessa diversi� cação. Guanziroli 
et al. (2001), � zeram um amplo retrato da agricul-
tura familiar brasileira com base nos dados do cen-
so agropecuário de 1996 e, entre outras variáveis, 
quanti� caram o grau de diversidade da produção 
nos estabelecimentos. Esse estudo, sendo anterior 
à lei de 2006, utilizou um recorte de agricultura fa-
miliar mais abrangente, incluindo produtores com 
área de até 15 módulos � scais, e utilizou como me-
dida de diversidade a proporção da renda do pro-
duto principal sobre a renda total do agricultor. Os 
autores observaram que a maioria dos agricultores 
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familiares apresentava uma produção classi� cada 
como diversi� cada, sendo que a especialização em 
um único produto foi encontrada em apenas 11,5% 
dos estabelecimentos.

Dando continuidade a esse primeiro estudo, 
Guanziroli et al. (2012), utilizando o mesmo recorte 
de agricultura familiar e a mesma medida de diver-
sidade usados no estudo anterior, comparou os re-
sultados obtidos no censo de 1996 com os dados do 
censo de 2006, para mostrar a evolução observada 
na agricultura familiar ao longo desses dez anos. O 
estudo mostrou ter havido uma especialização da 
produção no período, observando uma tendência 
do produto principal ocupar um percentual cada 
vez maior da renda dos produtores, principalmente 
dos agricultores nas faixas de maior renda. Os auto-
res consideraram a especialização como um dos de-
terminantes da renda e utilizaram esses resultados 
para explicar o aumento da renda dos agricultores 
familiares mais ricos.

Por outro lado, contrastando com essa interpre-
tação de que a especialização aumentaria a renda, 
Perondi (2007) fez um estudo da diversi� cação dos 
meios de vida de agricultores familiares em um mu-
nicípio do Paraná e encontrou maior renda entre os 
que apresentaram maior diversidade. Consideran-
do os tipos de diversi� cação, os maiores valores de 
renda foram observados para as famílias que agre-
gavam valor aos produtos e/ou eram pluriativas, 
em contraste com as que trabalhavam apenas com 
commodities agrícolas e/ou eram bene� ciadas pela 
assistência social. O autor concluiu que “uma maior 
diversidade da renda corresponde a um meio de 
vida rural mais sustentável”.

Oliveira Filho et al. (2014) apresentaram um es-
tudo pioneiro no Brasil sobre os determinantes da 
diversi� cação produtiva entre agricultores. O estu-
do foi realizado nos perímetros de irrigação do Polo 
Petrolina-Juazeiro, com uma amostra de 173 fazen-
das. Embora não tenha se restringido ao segmento 
da agricultura familiar, abrangeu principalmente 
agricultores de pequeno porte. Os autores utiliza-
ram um modelo econométrico logit ordenado para 
testar a in� uência de alguns fatores sobre a diversi-
dade produtiva dos agricultores. Segundo essa pes-
quisa, os fatores que apresentaram in� uência sobre 
a diversidade produtiva foram o porte do produtor, 

a experiência, a participação da receita advinda de 
contratos, a participação da receita advinda de atra-
vessadores, culturas especí� cas, participação em as-
sociação, acesso à assistência técnica, certi� cação, 
adoção de procedimentos pós-colheita e acesso à 
internet.

O estudo de Sambuichi et al. (2014) utilizou da-
dos da DAP, extraídos no ano de 2012, para apre-
sentar um primeiro retrato da diversidade produ-
tiva nos estabelecimentos da agricultura familiar 
brasileira. Os resultados mostraram que, entre os 
agricultores em geral, a produção diversi� cada era 
maioria, entretanto, nas faixas mais altas de renda, 
o percentual de agricultores com a produção espe-
cializada era maior que o de agricultores de produ-
ção diversi� cada. Os autores argumentaram que a 
maior especialização entre os agricultores de maior 
renda poderia ser um indício de que o maior aces-
so à tecnologia e às políticas de desenvolvimento 
agrário poderia estar induzindo esses agricultores à 
especialização.

3. Métodos de coleta e análise de dados
Esta pesquisa utilizou microdados da base da 

DAP. Foram utilizados dados na forma cross-section 
a partir de base extraída do cadastro em outubro do 
ano de 2014, abrangendo um total de 4,8 milhões 
de DAPs cadastradas. 

Assim como a maioria das pesquisas utilizadas 
para caracterização da agricultura familiar (Censo 
Agropecuário, Censo Demográ� co, PNAD), a DAP 
também é declaratória. A diferença é que se trata de 
um registro administrativo e não de uma pesquisa 
domiciliar. Os registros administrativos podem ser 
uma importante fonte de informações para pesqui-
sas estatísticas, sendo uma opção menos onerosa e 
capaz de fornecer dados atualizados em menores 
intervalos de tempo do que as pesquisas domicilia-
res, especialmente os censos. Entretanto, são bases 
sujeitas a muitos erros de registro e vieses de amos-
tragem, sendo importante que estas bases sejam 
submetidas a tratamentos estatísticos que identi-
� quem e, se possível, corrijam possíveis distorções 
apresentadas pelos dados, permitindo sua compa-
ração em séries históricas. Com tratamentos ade-
quados, estas bases podem fornecer às instituições 
de planejamento e estatística séries temporais mais 



ArtigoArtigo
Boletim de Estatísticas Públicas • nº 12 • Goiânia, Dezembro / 2016

23

robustas, que permitam a avaliação de tendências 
com maior segurança, gerando estudos que sirvam 
para orientar melhor a elaboração e gestão das po-
líticas públicas.

Para realização das análises, foi feita u ma limpe-
za na base, eliminando casos de observações com 
variáveis sem informação (missings) ou com valores 
fora de padrão (outliers) que pudessem indicar erro 
de preenchimento das declarações. As limpezas de 
outliers incluíram a eliminação de DAPs com Valor 
Bruto da Produção (VBP) maior que um milhão de 
reais. Além disso, a lei da agricultura familiar estende 
o enquadramento a categorias não compreendidas 
estritamente como agricultores, permitindo ativida-
des que não dependem de uma área de terra a ser 
explorada (como pescadores, por exemplo) ou que 
não tenham uma área de exploração precisamente 
de� nida (como extrativistas vegetais ou caçadores). 
Para evitar que esses casos causassem distorções na 
análise, foram retiradas da base as observações que 
apresentavam área de exploração declarada como 
zero ou com valores acima dos quatro módulos 
� scais previstos na lei. Considerando todas as lim-
pezas realizadas, foram aproximadamente 133 mil 
casos (2,7%) de DAPs excluídas da base, a qual � cou 
com 4,7 milhões de observações.

Foram consideradas todas as fontes de renda ob-
tidas dentro do estabelecimento (on-farm), incluin-
do toda a variedade de rendas obtidas com a venda 
de produtos primários da produção agropecuária, 
produtos processados (incluindo agroindústria e ar-
tesanato) e também renda de turismo rural realiza-
do no estabelecimento. 

Para quanti� car a diversidade da renda, foi uti-
lizado o índice de diversidade de Simpson (SID) 
(Simpson, 1949). Esse índice foi escolhido porque 
leva em conta toda a variedade de fontes de renda 
no estabelecimento, considerando o quanto cada 
fonte de renda contribui para a renda on-farm total 
do produtor. A renda foi dada pelo VBP declarado 
na DAP para cada produto especí� co. Aplicou-se a 
fórmula:

Onde: Xi  = VPB de cada produto e N = Número 
de produtos.

O índice assume o valor zero quando o agricultor 
apresenta apenas uma fonte de renda e se aproxima 
de 1,0 à medida que aumenta a diversidade da ren-
da. O valor apresentado pelo índice é in� uenciado 
não apenas pelo número de produtos, mas, princi-
palmente, pelo valor proporcional que cada produ-
to apresenta sobre o VBP de cada agricultor.

Para realização das análises, foram estabelecidas 
quatro classes de diversidade, seguindo a classi� ca-
ção adotada por Sambuichi (2014): 

 muito especializado: SID = zero;
 especializado: SID > 0,0 e ≤ 0,35;
 diversifi cado: SID > 0,35 e ≤ 0,65; e
 muito diversifi cado: SID > 0,65.

A classe “muito especializado” abrange os agri-
cultores que declararam renda de apenas um pro-
duto. A classe “especializado” abrange os agriculto-
res que, apesar de produzirem mais de um produto, 
80% ou mais da renda provêm de apenas um de-
les. As classes “diversi� cado” e “muito diversi� cado” 
abrangem os agricultores com mais de um produto 
cujo produto principal representa menos de 80% da 
renda. Para ser classi� cado como “muito diversi� ca-
do”, o produtor precisou apresentar pelo menos três 
produtos com pesos semelhantes na renda. 

As análises por classe de diversidade foram feitas 
para todo o universo de 4,7 milhões observações 
válidas, sendo quanti� cados o número de estabele-
cimentos, o VBP total, o VBP por estabelecimento, a 
área total e a área por estabelecimento para cada 
classe de diversidade no Brasil e grande regiões.

4. Resultados
A classe de diversidade mais frequente entre os 

estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil 
foi a “diversi� cado”, a qual correspondeu a 40% dos 
estabelecimentos, 44% da área total explorada e 
39% do VBP total (Tabela 1). As classes “diversi� ca-
do” e “muito diversi� cado” em conjunto correspon-
deram à maioria dos estabelecimentos (57%) o que 
mostra que a maior parte dos agricultores familiares 
no Brasil ainda apresenta uma diversidade da ren-
da on-farm relativamente elevada. A classe “mui-
to especializado”, porém, a qual corresponde aos 
agricultores que obtém renda on-farm de apenas 
um produto, foi a segunda classe mais frequente, 
com 33% dos estabelecimentos, 27% da área total e 
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média (desvio) média (desvio) 

Muito Especializado 16,7 33,3 15,8 32,5 

Especializado 35,7 69,6 20,8 32,7 

Diversi�cado 17,7 34,0 20,6 34,0 

Muito Diversi�cado 14,0 24,7 20,5 33,2 

Total 18,4 37,7 19,1 33,3 
 

 Grá�co 3: Valor Bruto da Produção (VBP) médio por classe de diversidade da produção 
nos estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil e regiões 
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30 % do VBP.
O percentual de estabelecimentos em cada clas-

se de diversidade variou entre as regiões brasileiras 
(Grá� co 1). Em comparação com as outras regiões, a 
região Nordeste foi a que apresentou o maior per-
centual de estabelecimentos na classe “muito diver-
si� cado” (21%). A região Sul apresentou o maior per-
centual de “diversi� cado” (48%) e de “especializado” 
(18%), enquanto a região Centro-Oeste apresentou 

o maior percentual de “muito especializado” (53%). 
Ao contrário do observado para o Brasil como um 
todo e para as outras regiões brasileiras, o percen-
tual de “especializado” e “muito especializado” em 
conjunto correspondeu à maioria dos estabele-
cimentos nas regiões Centro-Oeste (63%), Norte 
(56%) e Sudeste (52%) mostrando haver uma maior 
tendência de especialização dos agricultores nessas 
regiões.

 Fonte: dados da pesquisa. Elaboração Própria.
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A percentual de estabelecimentos nas classes de 
diversidade também variou com a faixa de renda 
dos agricultores. O percentual da classe “especiali-
zado” aumentou nas faixas mais elevadas de renda 
enquanto o percentual das demais classes de diver-

sidade diminuiu. Na faixa de renda mais elevada (> 
200 mil R$) a classe “especializado” foi dominante, 
com 39% dos estabelecimentos, seguido da classe 
“diversi� cado” com 30% (Grá� co 2). 

 Fonte: dados da pesquisa. Elaboração Própria.

 

Tabela 1: Número de estabelecimentos, área total e Valor Bruto da Produção (VBP) 
total por classe de diversidade produtiva da agricultura familiar no Brasil.  

Classe de diversidade 
Número de 

estabelecimentos Área total VBP Total 

Milhões % Milhões de ha % Bilhões de R$ % 

Muito Especializado 1,5 33 24,5 27 25,9 30 
Especializado 0,4 9 9,1 10 15,7 18 
Diversi�cado 1,9 40 39,2 44 33,6 39 
Muito Diversi�cado 0,8 17 16,8 19 11,5 13 
Total 4,7 100 89,7 100 86,6 100 

 

 Grá�co 1: Distribuição percentual do número de estabelecimentos por classe de 
diversidade da produção da agricultura familiar no Brasil e regiões. 
 

 Grá�co 2: Distribuição percentual do número de estabelecimentos por classe de 
diversidade por faixa de renda (VBP) da produção da agricultura familiar no Brasil. 

Tabela 2: Valor Bruto da Produção (VBP) por estabelecimento e área por estabelecimento por 
classe de diversidade produtiva da agricultura familiar no Brasil  

Classe de diversidade 
VBP por estabelecimento (mil R$) Área por estabelecimento (ha) 

média (desvio) média (desvio) 

Muito Especializado 16,7 33,3 15,8 32,5 

Especializado 35,7 69,6 20,8 32,7 

Diversi�cado 17,7 34,0 20,6 34,0 

Muito Diversi�cado 14,0 24,7 20,5 33,2 

Total 18,4 37,7 19,1 33,3 
 

 Grá�co 3: Valor Bruto da Produção (VBP) médio por classe de diversidade da produção 
nos estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil e regiões 

 Grá�co 4: Área média por estabelecimento por classe de diversidade da 
produção na agricultura familiar no Brasil e regiões. 

A classe “especializado” foi a que apresentou 
maior VBP médio por estabelecimento (35.7 mil R$), 
mais que o dobro dos valores das demais classes. 
Observa-se, porém, que os valores de desvio padrão 
foram muito elevados em relação às médias, aproxi-
madamente o dobro da média na maioria dos casos, 
o que mostra haver uma grande variação de VBP por 

estabelecimento dentro de cada classe. Em relação 
à área média dos estabelecimentos, a classe “mui-
to especializado” foi a que apresentou menor área 
(15,8 ha), enquanto as demais classes apresentaram 
valores muito próximos entre si. Os valores de des-
vio, neste caso, foram também muito elevados em 
relação às médias (Tabela 2).
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 Fonte: dados da pesquisa. Elaboração Própria.
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Comparando as médias do VBP por estabeleci-
mento por classe de diversidade nas regiões (Grá� -
co 3), observa-se que os VBP’s foram em geral mais 
altos na região Sul e mais baixos na região Nordeste. 
Em todas as regiões, observou-se um maior VBP mé-
dio na classe “especializado”, com destaque para a 
região Sul, onde o VBP médio dessa classe foi o mais 
elevado, chegando a 75,9 mil reais. A classe “muito 
diversi� cado” � cou em segundo lugar em VBP nas 
regiões Sul, Norte e Nordeste, com destaque para 
a região Sul, onde o VBP médio dessa classe foi 
de 48,5 mil reais, valor superior aos VBP’s médios 

observados em todas as classes nas regiões Sudeste, 
Norte, Nordeste e no Brasil como um todo. A classe 
“muito especializado” foi a classe com menor valor 
de VBP nas regiões Sul e Norte, enquanto a classe 
“muito diversi� cado” foi a classe com menor VBP nas 
regiões Centro-Oeste e Sudeste e a classe “diversi-
� cado” apresentou menor VBP na região Nordeste. 
Destaca-se, porém, que, em todos os casos, os valo-
res de desvio foram sempre muitos altos em relação 
às médias, mostrando haver uma elevada variação 
dos dados dentro das classes.

 Fonte: dados da pesquisa. Elaboração Própria.

Em relação à área média dos estabelecimentos, 
os maiores valores foram observados nas regiões 
Norte e Centro-Oeste, entretanto, as relações entre 
as classes foram muito diferentes nessas regiões 
(Grá� co 4). A classe “muito especializado” apresen-
tou os menores valores de área média entre as clas-
ses na maioria das regiões, com exceção da região 
Centro-Oeste, na qual as menores áreas médias fo-
ram observadas nas classes de maior diversidade. A 

maior área média entre todas as classes e regiões foi 
apresentada pela classe “muito diversi� cado” na re-
gião Norte (46,7 ha) e a menor área média foi apre-
sentada pela classe “muito especializado” na região 
Nordeste (10,2 ha). Os valores de desvio, porém, fo-
ram sempre também muito elevados, sendo supe-
riores aos valores das médias das áreas para todas 
as classes em todas as regiões.
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 Fonte: dados da pesquisa. Elaboração Própria.

5. Discussão

5.1 Diferenças entre as regiões
Os resultados mostraram que a diversidade da 

produção nos estabelecimentos é muito in� uen-
ciada pela região onde este se localiza. Esse tipo 
de in� uência também foi observada por Mcnama-
ra e Weiss (2005) em estudo realizado no estado de 
Upper na Áustria, usando dados do Censo Agrope-
cuário.  Esses autores estudaram a diversi� cação 
como uma estratégia para estabilização da renda na 
agricultura familiar e analisaram os fatores que afe-
tam a diversidade da produção usando um modelo 
probit, observando uma in� uência signi� cativa das 
regiões sobre o índice de diversidade.

As diferenças observadas entre as regiões po-
dem ser explicadas principalmente pelo tipo de sis-
temas de produção predominantes em cada uma 
delas. A predominância da pecuária extensiva entre 
os agricultores familiares na região Centro-Oeste 
é um fator que explica a maior proporção de esta-
belecimentos muito especializados nessa região, 
assim como a maior área média observada para 

 

Tabela 1: Número de estabelecimentos, área total e Valor Bruto da Produção (VBP) 
total por classe de diversidade produtiva da agricultura familiar no Brasil.  

Classe de diversidade 
Número de 

estabelecimentos Área total VBP Total 

Milhões % Milhões de ha % Bilhões de R$ % 

Muito Especializado 1,5 33 24,5 27 25,9 30 
Especializado 0,4 9 9,1 10 15,7 18 
Diversi�cado 1,9 40 39,2 44 33,6 39 
Muito Diversi�cado 0,8 17 16,8 19 11,5 13 
Total 4,7 100 89,7 100 86,6 100 

 

 Grá�co 1: Distribuição percentual do número de estabelecimentos por classe de 
diversidade da produção da agricultura familiar no Brasil e regiões. 
 

 Grá�co 2: Distribuição percentual do número de estabelecimentos por classe de 
diversidade por faixa de renda (VBP) da produção da agricultura familiar no Brasil. 

Tabela 2: Valor Bruto da Produção (VBP) por estabelecimento e área por estabelecimento por 
classe de diversidade produtiva da agricultura familiar no Brasil  

Classe de diversidade 
VBP por estabelecimento (mil R$) Área por estabelecimento (ha) 

média (desvio) média (desvio) 

Muito Especializado 16,7 33,3 15,8 32,5 

Especializado 35,7 69,6 20,8 32,7 

Diversi�cado 17,7 34,0 20,6 34,0 

Muito Diversi�cado 14,0 24,7 20,5 33,2 

Total 18,4 37,7 19,1 33,3 
 

 Grá�co 3: Valor Bruto da Produção (VBP) médio por classe de diversidade da produção 
nos estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil e regiões 

 Grá�co 4: Área média por estabelecimento por classe de diversidade da 
produção na agricultura familiar no Brasil e regiões. 

esse tipo de estabelecimento. Nas outras regiões, 
os estabelecimentos muito especializados apresen-
taram menor área, o que está de acordo com estu-
dos realizados em diferentes partes do mundo, os 
quais encontraram uma associação positiva entre 
o tamanho da área explorada e a diversidade da 
produção (Pope e Prescott, 1980; Culas e Mahen-
drarajah, 2005; McNamara e Weiss, 2005; Bravo-U-
reta et al., 2006; Kiprono, 2012; Oliveira Filho et al., 
2014). Essa associação positiva pode ser explicada 
pela ocorrência de retornos decrescentes de escala 
e também porque áreas maiores podem apresentar 
condições micro-ambientais diferenciadas que fa-
voreçam a diversi� cação. 

A elevada diversidade da produção observada 
na região Nordeste pode estar muito relacionada a 
cultivos de subsistência. Os baixos valores médios 
de VBP encontrados nessa região mostram haver 
nela uma maior proporção de agricultores de bai-
xa renda, para os quais o cultivo de subsistência é 
importante para garantir a segurança alimentar da 
família. O estudo realizado por Pellegrini e Tasciotti 
(2014) em oito países com economias em desenvol-
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vimento mostrou a importância da diversi� cação 
de culturas para a segurança alimentar das famílias 
rurais, encontrando uma relação positiva entre o 
número de plantas cultivadas, a renda familiar e a 
diversidade da dieta.

Na região Sul, porém, os valores relativamente 
elevados de VBP médio observados para as classes 
de maior diversidade indicam que a opção por di-
versi� car estaria menos relacionada a cultivos de 
subsistência e mais a ganhos de e� ciência na pro-
dução. Além disso, a diversi� cação pode estar rela-
cionada a tradições culturais camponesas voltadas 
para a prática de policultivos. A in� uência de movi-
mentos como a agroecologia e a agricultura orgâ-
nica podem também ter in� uência sobre a maior 
diversidade observada nas regiões Sul e Nordeste 
(Sambuichi et al., 2014).

5.2 Comparação com dados de 2012
Os resultados obtidos no presente trabalho (ex-

traídos da base em 2014) foram comparados com 
os resultados obtidos por Sambuichi et al. (2014) 
(extraídos em 2012), para veri� car as mudanças ob-
servadas entre essas duas extrações. O número to-
tal observações passou de 3,2 milhões para 4,7 mi-
lhões, indicando um aumento de 48% no número 
de declarações válidas nesse período de dois anos. 
Esse aumento signi� cativo pode ser atribuído prin-
cipalmente ao aumento da cobertura do cadastro, 
que deve ter passado a abranger um percentual 
maior dos agricultores existentes. É possível tam-
bém que tenha havido algum aumento real de agri-
cultores familiares, pois, o Censo agropecuário de 
2006 (IBGE 2006) quanti� cou quase 4,4 milhões de 
estabelecimento de agricultores familiares no Brasil, 
ou seja, cerca de 0,3 milhões a menos do que o total 
de famílias cadastradas na base da DAP em 2014.

O número de estabelecimentos na classe “muito 
especializado” aumentou 91% entre as duas extra-
ções, um aumento muito superior ao apresentado 
pelas demais classes. Com isso, esta classe passou 
de 25% dos estabelecimentos para 33% dos estabe-
lecimentos, enquanto o percentual de agricultores 
reduziu em todas as demais classes, com destaque 
para a classe “diversi� cado” que reduziu de 47% para 
40% dos estabelecimentos. Esse aumento elevado 
de agricultores “muito especializados” pode ser atri-

buído, em parte, a algum viés no processo de ex-
pansão da cobertura do cadastro, que, por alguma 
razão não identi� cada, pode ter passado a incluir 
uma proporção maior desses agricultores que antes 
estavam fora da cobertura. Por outro lado, é prová-
vel também que o número de monocultores esteja 
de fato aumentando na agricultura familiar, o que 
corrobora com a tendência observada por Guan-
ziroli et al. (2012) de que os agricultores familiares 
estão se tornando mais especializados. Naquele 
estudo, baseado em dados dos censos agropecuá-
rios, foi observado em dez anos (1996-2006) uma 
redução de 25% no percentual de estabelecimentos 
mais diversi� cados (incluindo as classes “diversi� ca-
do” e “muito diversi� cado”).  

Foram observadas mudanças na proporção de 
estabelecimentos por classe de diversidade nas 
diferentes faixas de renda. Enquanto no estudo de 
Sambuichi et al. (2014) a classe “muito especiali-
zado” era a mais frequente na faixa de renda mais 
elevada (> 200 mil reais), com 40% dos agricultores, 
no estudo atual essa classe representou apenas 21% 
dos agricultores. Já a classe “especializado”, que re-
presentava 22% dos agricultores nessa faixa de ren-
da no estudo anterior, passou a ser a mais frequen-
te, representando 39% dos agricultores. 

Com relação ao VBP médio por estabelecimento, 
foram observadas também diferenças entre as ex-
trações. Em valores não corrigidos, o VBP médio da 
classe “especializado”, que na extração de 2012 era 
de 21,0 mil reais, passou a 35,7 mil reais na extração 
de 2014, mostrando um aumento de quase 70%. 
Os VBPs médios das classes “diversi� cado” e “muito 
diversi� cado” mostraram aumento de 45% e 48%, 
respectivamente, enquanto o VBP da classe “muito 
especializado”, que era de 16,4 mil reais em 2012, 
foi o único que quase não se modi� cou, e na prática 
teria sofrido uma redução se considerássemos a 
in� ação existente no período. 

É preciso ressaltar, porém, que as comparações 
entre os dados obtidos nessas diferentes extrações 
devem ser interpretadas com cautela, pois podem 
existir vieses de amostragem decorrentes do 
processo de aumento da cobertura da base, o 
qual pode apresentar viés para alguma das classes 
de diversidade. É preciso considerar também que 
o tempo para atualização do cadastro é de três 
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anos, por essa razão, os valores observados não 
correspondem a um retrato exato da realidade dos 
agricultores no ano de extração dos dados.

5.3 Valor de produção, inovação tecnológica e 
políticas públicas

As diferenças de VBP médio entre as classes 
apontam para questões relacionadas às tecnologias 
de produção. Sambuichi et al. (2014) considerou que 
a tendência de especialização da produção estaria 
muito ligada às tecnologias modernas que favore-
cem a especialização e destacou a importância de 
se investir mais no desenvolvimento de tecnologias 
voltadas para sistemas a produção diversi� cados de 
forma a aumentar a produtividade e a rentabilidade 
desses sistemas.

Por outro lado, o fato da classe “muito especiali-
zado” ter apresentado o menor aumento de VBP en-
tre as classes, na comparação com os dados de 2012, 
pode também indicar uma tendência de mudança 
na trajetória de inovação tecnológica da agropecuá-
ria, a qual está começando a sair da monocultura em 
direção a sistemas menos especializados. Exemplos 
dessa tendência de mudança tecnológica podem 
ser observados até mesmo para a grande produção, 
com as tecnologias modernas de rotação da soja 
com a safra intermediária de milho e os sistemas de 
integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-� o-
resta, que têm se mostrado geralmente mais produ-
tivos, e� cientes e com retornos menos voláteis do 
que a produção de uma única cultura (Lazzarotto et 
al., 2009; Balbino et al., 2011). 

É preciso considerar, também, que o VBP não 
corresponde à renda total do agricultor. Além 
de não considerar as rendas obtidas fora do 
estabelecimento, o VBP não considera também os 
custos de produção. Parte importante do ganho de 
e� ciência dos sistemas de produção diversi� cados 
pode se dar por meio da economia de escopo, com 
a redução nos custos de produção, o que não é 
considerado nessa análise baseada no VBP. Estudos 
realizados com pequenos agricultores no Brasil e 
exterior mostraram uma associação positiva da 
diversidade com a renda quando descontados os 
custos de produção (Perondi, 2007; Di Falco et al. 
2010; Kiprono, 2012).

No caso especí� co da agricultura familiar, o de-

senvolvimento de tecnologias de produção menos 
agressivas ao ambiente e mais adaptadas à realida-
de e necessidade desses agricultores é uma deman-
da presente na pauta dos movimentos sociais do 
campo, a qual vem sendo lentamente incorporada 
às diretrizes das políticas públicas, como resultado 
das reinvindicações e pressões desses movimen-
tos. Os resultados obtidos nesta pesquisa mostram 
que é necessário intensi� car esforços nesse senti-
do, adotando programas de incentivo à pesquisa 
em sistemas de produção diversi� cados adaptados 
para a realidade da agricultura familiar. Uma ação 
que pode ser intensi� cada, por exemplo, é o apoio 
aos Núcleos de Agroecologia, uma iniciativa previs-
ta no Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica –Planapo, que apoia projetos que inte-
gram ensino, pesquisa e extensão agroecológica 
em Universidades e Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia (Brasil, 2013). Outra estratégia 
fundamental é envolver mais fortemente a Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -Embrapa na 
realização desse tipo de pesquisa.

A tendência de especialização dos produtores 
pode ser explicada também por uma possível in-
� uência negativa de algumas políticas de fomento, 
como o crédito e o seguro agrícola, sobre a diver-
sidade da produção. É possível que a atual política 
de crédito seja uma das principais incentivadoras 
da especialização. Estudos mostram que os agricul-
tores encontram di� culdade para acessar crédito 
para investir em sistemas de produção diversi� ca-
dos. A principal di� culdade estaria na capacidade 
das agências bancárias de avaliar a rentabilidade 
desses sistemas de produção (Sambuichi e Oliveira, 
2011; Sambuichi et al. 2012). A in� uência negativa 
do seguro agrícola sobre a diversidade é explicada 
pelo motivo da redução do risco, que é um fator 
importante na decisão do agricultor de diversi� car 
a produção (Di Falco e Perrings, 2005). É importan-
te que estudos futuros, possam ser realizados para 
investigar as relações de causalidade que estariam 
relacionadas às tendências de diversi� cação ou de 
especialização dos agricultores, por meio de uma 
análise quantitativa dos efeitos das principais polí-
ticas sobre a diversidade da produção.
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6. Considerações Finais
Este estudo realizou uma análise da diversidade 

da produção nos estabelecimentos da agricultura 
familiar no Brasil e mostrou que a maior parte dos 
agricultores cadastrados na base da DAP apresen-
ta uma produção classi� cada como “diversi� cada” 
ou “muito diversi� cada”. Observaram-se, porém, 
diferenças entre as regiões, sendo que nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Sudeste os estabelecimentos 
“muito especializados” e “especializados” predomi-
naram. 

A comparação dos resultados desta pesquisa 
com estudos anteriores indicou existir uma ten-
dência de especialização da produção nos estabe-
lecimentos da agricultura familiar no Brasil. Diante 
dessas evidências, faz-se necessário analisar o efeito 
que as atuais políticas públicas voltadas para esse 
setor apresentam sobre a diversidade da produção, 
buscando o melhoramento das ações com o objeti-
vo de garantir a sustentabilidade do crescimento da 
produção da agricultura familiar brasileira.
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MemóriaMemória

Dois temas em pauta: 
Como nomear e onde 
formar os produtores 
das estatísticas. 
Debates acadêmicos 
e institucionais (anos 
1940 e 1950). 
O tempo da ENCE.1

Nelson de Castro Senra2 

Se é certo que a estatística teve começo com 
a descrição e enumeração das cousas de um 
Estado, não é menos verdade que passou a ter 
depois o seu âmbito enormemente alargado, 
quando estendeu o seu domínio a tudo o que 
fosse possível de representação numérica. A es-
tatística deixou destarte de ser a lacônica enu-
meração das cousas de um Estado ou das cou-
sas e das possibilidades de um Governo, para 

1 Versão bastante alterada do texto “Quanto aos produto-
res das estatísticas: como nomeá-los e onde formá-los? O 
caso do IBGE nos anos 1940 e 1950”, apresentado no Simpó-
sio Temático 01 – A estatística como linguagem de ciência 
e ação estatal: abordagens sócio-históricas e fronteiras 
disciplinares, do 14º Seminário Nacional de História da 
Ciência e da Tecnologia, da Sociedade Brasileira de História 
da Ciência e da Tecnologia (08 a 11 de outubro de 2014, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Campus Pampulha da UFMG).
2 Pesquisador e Professor no IBGE. Doutor em Ciência da In-
formação (UFRJ). Mestre em Economia (EPGE / FGV). Sócio 
Efetivo do Instituto Histórico e Geográfi co do Rio de Janeiro 
(IHGRJ). Email: ncsenra@gmail.com

erigir-se como método de observação e, como 
tal, extensiva a toda pesquisa humana que dela 
tivesse necessidade. Luiz Briggs.3

Os Estados sempre quiseram números. Por na-
tural similitude foram chamados de estatísticas, ou 
seja, números de interesse dos Estados. O fazer des-
ses números, não passando de contagens, foi cha-
mado de Estatística, que logo foi dita a Ciência do 
Estado. Quem atuava nesta faina, em todos os tem-
pos, não escapou dessa similitude, e foi chamado de 
Estatístico. Em suma: Estado, estatísticas, Estatística, 
Estatísticos foram palavras associadas que emergi-
ram naturalmente; todas traziam o pre� xo estat. 

Não tardou muito e o interesse pelas estatísticas 
se expandiu, indo além dos Estados. Não obstante 
a decorrente expansão da produção estatística, já 
não mais tendo vínculo aos Estados, como nota a 
epígrafe, o nome estatística se manteve para a técni-
ca ou método ou ciência (antes mesmo de surgirem 
os processos técnico-administrativos, e depois os 
processos técnico-cientí� cos), bem como a denomi-
nação de estatísticas se manteve para os números, 
mas logo se mostrou imprópria a nomeação de es-
tatístico ao produtor das estatísticas.

De fato, são inúmeros os pro� ssionais envolvidos, 
com diferentes formações, conforme a temática dos 
problemas a serem quanti� cadas, bem assim, as ati-
vidades envolvidas na intimidade das instituições 
produtoras, a exigirem técnicas diversas, saberes 
distintos, nem sempre superiores, não raro, adqui-
ríveis apenas na prática. Desta forma impunha-se 
alguma qualidade, ou várias qualidades aos pro� s-
sionais envolvidos.

Chegou-se, com muita imaginação a certos no-
mes: Estatista, Estaticista, Estadígrafo, e vários outros, 
como: Analista, Elaborador, Matemático, Estatístico-
Cientista, Estatístico-Administrador, e muitos outros. 
Essa questão foi bastante debatida por eruditos e na 
prática do IBGE nos anos 1940 e 1950. Nomes e/ou 
escalas de pro� ssionais foram apresentados, e ten-
tou-se de� nir as formações necessárias, ou os sabe-

3 Diretor de Estatística Geral do Ministério da Justiça e Ne-
gócios Interiores, e, como tal, representante do Ministério na 
Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatísti-
ca, do IBGE, em carta a Teixeira de Freitas, a 30 de julho de 
1937.  
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res mínimos em estatística. Para além desses nomes, 
surgiu a questão da formação desses pro� ssionais: 
onde os deviam adquirir, se na academia ou se em 
serviço? No caso de ser em cursos regulares, como 
seriam concebidos e quem e onde seriam dados? 
Pois nos anos 1940 e 1950 o IBGE atuou, provocando 
debates internos e externos, com inegáveis re� exos 
no tempo, não raro incompletos e insu� cientes. Ten-
do o IBGE por centro este estudo trata da nomeação 
e da formação dos estatísticos, mais exatamente dos 
produtores das estatísticas, um problema que a� igia 
a todos.

1. Como nomear os produtores das estatísticas?
O IBGE se sabia e se fazia herdeiro de uma muito 

antiga tradição estatística, uma tradição que remon-
taria, ao menos, à Primeira República, com José Luiz 
Sayão de Bulhões Carvalho (SENRA, 2009b; SENRA, 
2012a), mas que bem poderia retroceder ao período 
imperial, com realce às � guras de Correia da Câmara 
(SENRA, 2016) e Sebastião Ferreira Soares, e mesmo 
ao período joanino, em 1808, quando a Corte Portu-
guesa refugiou-se no Brasil, com realce à � gura de 
Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o Conde de Linha-
res.

Mário Augusto Teixeira de Freitas, discípulo de 
Bulhões Carvalho, soubera maturar a massa críti-
ca gestada pelo grande mestre. Valendo-se dessa 
sapiência acumulada, e de sua própria vivência na 
década passada em Minas Gerais (anos 1920), con-
seguiu con� gurar a tão sonhada e intentada coo-
peração federativa (as três esferas de governo – fe-
deral, estadual e municipal – passavam a trabalhar 
em acordos livres) com a qual se pôde formar um 
sistema estatístico brasileiro, numa instituição es-
tatística nacional diferente de tudo quanto o país 
já tivera antes (SENRA, 2014). A luta teria início em 
1931, com Teixeira de Freitas propondo a criação do 
Instituto Nacional de Estatística e Cartogra� a, o que 
não passaria.

Criado como Instituto Nacional de Estatística, em 
6 de julho de 1934, só começaria a funcionar em 29 
de maio de 1936, com a posse em sua presidência do 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares. O ano 
seria cheio, a começar da discussão, negociação e 
aprovação em 11 de agosto pelas três esferas de go-
verno da Convenção Nacional de Estatística, a cha-

mada Carta Magna da Estatística Brasileira. Em 1937, 
em meio a muito trabalho em estatística, com realce 
ao censo de 1940, corria nos bastidores as negocia-
ções para a incorporação da geogra� a ao sistema 
estatístico brasileiro, o que se daria, � nalmente em 
26 de janeiro de 1938. Nesse momento explicita-se 
a geogra� a surgindo a sigla IBGE. Na essência, por 
várias razões que não cabe aqui detalhar, nada mu-
dava senão uma sigla, razão de se manter o 29 de 
maio como data de criação do IBGE.

O IBGE, na origem, era uma “Federação de Repar-
tições” ou “Consórcio Federativo” donde o quadro 
com que contava era um quadro existente à distân-
cia, ou seja, atuante em várias repartições consor-
ciadas. Mesmo sua rede de coleta, posicionada nos 
municípios, segue-lhe apenas as orientações técni-
cas, mas não integra sua estrutura funcional (só lhe 
seria integrada, quando o Brasil, ao entrar na II Guer-
ra Mundial, teria a noção de estatística de interesse 
militar).4 Pouco a pouco, contudo, um quadro vai 
sendo formado para cumprir diversas atividades, 
ora administrativas, ora semitécnicas, ora mesmo 
técnicas. Seja como quadro direto, ou indireto, era 
preciso formá-los, e seria preciso re� etir como fazê
-lo.

O caráter federativo estabelecido exigiu acordos, 
e colegiados deliberativos e consultivos. Os mecanis-
mos eram demasiado complexos, e olhados à poste-
riori espanta pelo sucesso, levando à irremediável 
pergunta: por que não fracassou? Em boa medida 
não fracassou pela presença diuturna e obsessiva 
de Teixeira de Freitas, a um só tempo grande teórico 
e ótimo prático, capaz de “sujar as mãos” nas mais 
comezinhas atividades. Mas é claro que não agiu so-
zinho, tendo sabido formar discípulos apaixonados. 
O mais incrível é que podendo, talvez mesmo de-
vendo, agir por partes, vencendo etapa sobre etapa, 
preferia atacar todas ao mesmo tempo; era holístico 
de mente e de alma, e tinha o IBGE como sua vida. 
E é neste contexto que pautaria as duas questões 
postas neste texto: como nomear e onde formar os 
estatísticos? Afora sua própria re� exão, não cansou 
de atrair re� exões internas e externas, nem tão ex-
ternas assim, já que, não raro, vindas de consultores 
4 Para esse tempo histórico, ver SENRA, Nelson de Castro. 
História e antevisão do declínio dos órgãos estaduais de 
estatística. Boletim Estatísticas Públicas. Rio de Janeiro: ANI-
PES, n. 11, P. 97-106, dez. 2015.
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técnicos do Instituto. 

A) Refl exões institucionais.
Quando ainda lutava pela criação do Instituto Na-

cional de Estatística e Cartogra� a, e que seria o INE, 
Teixeira de Freitas já estava atento à função do papel 
do estatístico. 

Por exemplo, numa carta a João Carlos Vital, en-
tão trabalhando no Ministério do Trabalho, em 28 
de outubro de 1933, manifesta estranheza quanto 
ao “art. 7º do Decreto n. 23.196, de 12 de setembro 
do corrente, que regulou o exercício da pro� ssão 
agronômica”. Diz que o fazia em caráter pessoal – 
“manifesto aqui a um colega e amigo, a quem su-
ponho em condições de ter interferência proveitosa 
no sentido de evitar que prevaleça um dispositivo 
desfavorável aos legítimos interesses da estatística 
brasileira”, – e que assim fazia porque a Sociedade 
Brasileira de Estatística, que o devia fazer ainda esta-
va em reorganização. 

A letra d do citado artigo 7º dispõe que os agrô-
nomos ou engenheiros agrônomos terão pre-
ferência, em igualdade de condições, quanto à 
parte relacionada com a sua especialidade, nos 
serviços o� ciais concorrentes ‘à organização 
e execução dos trabalhos de recenseamento, 
estatística e cadastragem (sic) rurais’. De fato, 
ali se admite que a estatística não é função de 
especialista de um ramo pro� ssional autôno-
mo, mas tarefa a ser exercida fragmentária e 
limitadamente pelos representantes das várias 
especializações pro� ssionais, naqueles setores 
relacionados ‘com sua especialidade’. Mas nada 
menos razoável e admissível, quer quanto a eli-
minação sumária que se pretende consagrar, 
da ‘pro� ssão do estatístico’, quer quanto à ca-
pacidade dos agrônomos, ou quaisquer outros 
especialistas dos vários ramos pro� ssionais, 
para, como tais, terem a seu cargo preferencial 
ou privilegiadamente determinados ramos da 
estatística. (FREITAS, 1933) 

Há dois pontos em realce. Primeiro, a defesa da 
pro� ssão do estatístico, e de sua atuação, a despei-
to de ausência da formação de estatísticos, o que 
Teixeira de Freitas bem sabe. Segundo, ele ter em 
mente a � gura do que logo será chamado estatísti-
co-administrador, ou seja, alguém capaz de gestar e 

conduzir um processo de pesquisa. E eis como a� r-
ma:

É verdade que entre nós ainda não há 
propriamente a formação escolar dos 
estatísticos. Rudimentos de estatística são 
estudados em alguns cursos, e só no curso 
politécnico se levando um pouco mais longe o 
programa desse ensino. Quer dizer: não temos 
ainda nenhum diploma cuja posse implique a 
presunção de capacidade especializada para a 
pro� ssão estatística. Os nossos estatísticos em 
virtude disso são recrutados indistintamente 
nos vários grupos pro� ssionais, ou entre os 
que nenhum diploma possuem, formando-se 
pela aprendizagem prática de um longo tirocí-
nio ou por esforçado autodidatismo. Dentre os 
estatísticos brasileiros já falecidos não eram di-
plomados nem Marques de Oliveira, nem Oziel 
Bordeaux Rego, nem Leopoldo Doyle. Entre os 
vivos, não é um agrônomo, mas um médico, 
Dr. Bulhões Carvalho, o grande estatístico de 
nome reverenciado em todo o mundo culto, o 
criador da estatística geral brasileira e o técnico 
que nos deu – repare-se bem – o primeiro cen-
so agrícola do país. E nenhum diploma possui 
o pro� ssional habilíssimo, inexcedível mesmo, 
Cavalcanti de Gusmão, que organizou o plano 
e teve sob sua direção imediata, a execução 
da parte econômica do último recenseamento 
(agricultura, pecuária e indústria), a qual me-
receu encomiástica apreciação de Valentino 
Dore, técnico eminente do Instituto Internacio-
nal de Agricultura de Roma. (FREITAS, 1933)

Um ano após o início do Instituto, a situação é 
algo invertida. Agora é Teixeira de Freitas que, se-
gundo Luiz Briggs conforme carta que lhe envia em 
30 de julho de 1937, estaria generalizando as com-
petências dos estatísticos em resoluções do Institu-
to, avançando sobre atribuições da demogra� a, que 
não via como função do “estatístico-demogra� sta”. 
Conforme os termos da carta (muito erudita), a� rma: 
“Daí a minha a� rmativa categórica de que o ‘demo-
gra� sta’ tem que ser ‘estaticista’ e este pode não ter 
o conhecimento especializado daquele. Da mesma 
forma, o ‘economista’ tem que ser ‘estaticista’ e este 
pode não ser economista” (BRIGGS, 1937). Teixeira 
de Freitas aceita essa ideia, em resposta no mesmo 
dia, e d’ora em diante as resoluções do Instituto dis-
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tinguirão a demogra� a.
Em 7 de julho de 1944, Giorgio Mortara elabora 

um “Memorandum para o Sr. Dr. Teixeira de Freitas” 
sobre o “programa das provas técnicas de seleção 
para provimento em cargos da classe inicial da car-
reira de estatístico”, que é o estatístico administrati-
vo e e logo o distingue do estatístico cientí� co. Para 
este estudo interessa as de� nições dessas carreiras, 
como segue, numa tão longa, quanto necessária ci-
tação:

O estatístico cientí� co, pelo menos no domínio 
das ciências sociais, em geral não é um prepara-
dor nem um realizador de levantamentos esta-
tísticos: é apenas um analisador dos resultados 
de pesquisas, executadas, na maioria dos casos, 
por administrações públicas ou por outros ór-
gãos coletivos. Antes do que produtor, ele é 
consumidor de estatísticas, através das quais 
indaga relações e regularidades.
Logo, o estatístico cientí� co não é, necessaria-
mente, um bom organizador de repartições es-
tatísticas ou de levantamentos, e até, às vezes, 
se demonstra péssimo organizador. A mais per-
feita e profunda preparação técnica não basta 
para o feliz cumprimento de tarefas em que se 
exige conhecimento dos homens, capacidade 
de comando, aptidão para a coordenação dos 
esforços e dos meios e, às vezes, rapidez de 
decisão.
O estatístico administrativo com funções de 
direção é um preparador e um realizador de 
levantamentos estatísticos, dos quais deve pre-
dispor e dirigir também a apuração e, amiúde, 
a elaboração, pelo menos parcial. Em muitos 
casos cabe-lhe a tarefa de interpretar os dados 
apurados e elaborados; com menor frequência 
compete-lhe também indagar relações e regu-
laridades. Logo, a missão do estatístico admi-
nistrativo com funções de direção é diferente 
daquela do cientí� co, consistindo, em primeiro 
lugar, na produção de estatísticas. 
Mas a grande maioria dos estatísticos empre-
gados pela administração pública não tem fun-
ções de direção e apenas colabora no trabalho 
que chamei de produção, com funções subor-
dinadas. É relativamente pequeno o número 
dos estatísticos administrativos que se dedicam 
a interpretar, no interesse público, algumas das 
estatísticas produzidas pela administração; e 

a muitos poucos é reservada a difícil tarefa de 
indagar conexões e uniformidades dos fenô-
menos observados. Unicamente estes poucos 
precisam ter aquele conhecimento da estatís-
tica superior que é requisito essencial para o 
estatístico cientí� co.
Portanto, para a admissão à carreira de estatís-
tico, parece razoável exigir, ao lado de um bom 
conhecimento dos métodos estatísticos ele-
mentares de elaboração e interpretação dos da-
dos, uma séria preparação para a colaboração 
na organização de levantamentos estatísticos, 
na execução deles, e na revisão crítica e apura-
ção dos seus resultados.
Estes requisitos implicam com a posse, por par-
te do candidato, de certos dotes de bom sen-
so e aptidão de lógica, cuja presença pode ser 
veri� cada pela prova de admissão (de maneira 
preliminar, pois a veri� cação de� nitiva poderá 
ser feita somente através dum conveniente es-
tágio), se esta prova for oportunamente organi-
zada em vista desse objetivo, e não apenas diri-
gida com o intuito de veri� car o conhecimento 
de algumas noções técnicas sobre a elaboração 
dos dados estatísticos que, aliás, poderia repre-
sentar o resultado de um puro esforço mne-
mônico.
O conhecimento dos métodos da estatística 
superior e, o que mais importa, a capacidade 
de aplicar a propósito estes métodos, poderão 
ser adquiridos por uma parte dos estatísticos 
administrativos, no curso da sua carreira. Estes 
requisitos serão razoavelmente exigidos como 
condição para o acesso aos mais elevados de-
graus da carreira.
O grupo assim escolhido constituirá necessa-
riamente uma pequena fração do conjunto ini-
cial dos estatísticos admitidos na carreira, não 
somente porque os cargos elevados são pou-
cos, mas também, e principalmente, porque 
são poucas as pessoas que possuem os dotes 
intelectuais indispensáveis para ocupa-los dig-
namente.
Entretanto, todos os estatísticos administrati-
vos devem conhecer muito bem, desde o início 
da sua carreira, os métodos da estatística ele-
mentar e os critérios para a sua correta aplica-
ção; todos devem ter uma ideia adequada dos 
sistemas e critérios de organização e realização 
de um levantamento estatístico. (MORTARA, 
1942: 1-2) 
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As sete folhas restantes do documento detalham 
as atribuições cometidas ao estatístico administra-
dor, fosse em direção, ou não. Cada ponto é precio-
so e convida à re� exão. Tanto assim que, em face 
de uma nova demanda de Teixeira de Freitas, para 
de novo avaliar um programa para outro concurso 
de estatístico, Giorgio Mortara não teve dúvidas em 
reenviá-lo em 04 de setembro de 1944. No mês se-
guinte, a 25 de outubro, o documento de Mortara 
seria enviado em anexo a carta que Teixeira de Frei-
tas envia a Murilo Braga, em resposta à que recebera 
em 3 de agosto sobre o “projeto de ‘instruções’ re-
guladoras do concurso para provimento em cargos 
de classe inicial da carreira de Estatística”; eis alguns 
trechos, com suas ponderações, que a� rma já serem 
maduras e bastante discutidas:

...o exame da questão levou-me a rever mais 
uma vez os motivos que me � zeram aderir, 
depois de haver mantido opinião contrária, a 
sugestão dos Estatísticos-Auxiliares no serviço 
de serem uni� cadas a sua categoria e a dos Es-
tatísticos. E como de fato já não encontrei mais 
alegação alguma que se opusesse à fusão, creio 
oportuno pedir-lhe que também examine o as-
sunto, pois a adesão do Ilustre Colega ao nosso 
pensamento poderia ter incalculável repercus-
são no desenvolvimento da estatística brasi-
leira, tanto no seu aspecto de síntese como no 
que se refere à análise. (...) Esperava eu que, sen-
do exigidas severas provas para o provimento 
em cargos da carreira de Estatístico-Auxiliar, e 
desde que o concurso para a carreira de Esta-
tístico valesse como e� caz seleção de 2º grau 
para o pessoal de elevada quali� cação cientí� -
ca de que carecíamos em nossas repartições de 
estatísticas, pudesse o Brasil dispor, em pouco 
tempo, do corpo de técnicos de que precisáva-
mos. Mas duas circunstâncias cuidadosamente 
observadas mostraram-me que laborava em 
erro. (FREITAS, 1944: 1-2)

 
Mas como não houve um mínimo de formação 

acadêmica, os raros candidatos, aqueles que não 
medravam desde pronto com o programa, fracas-
savam nas provas. E eventuais candidatos quali� ca-
dos, logo desistiam em face da baixa remuneração, 
e preferiam outras ocupações, ou, se seguissem os 
concursos, tinham passagem efêmera pelas reparti-

ções de estatística. Em face disso, o que fez Teixeira 
de Freitas mudar de ideia?

A outra circunstância a que aludi, é que a função 
de estatístico matemático ou analista, em todos 
os países que já a utilizam, se extrema cada vez 
mais da de estatístico elaborador – que não é 
só o “correspondente”, o “crítico”, o “tabula-
dor”, o “calculista” – mas ainda o “planejador”, o 
“orientador” e o “expositor” (ou intérprete não 
matemático) das sínteses numéricas, sínteses, 
porém, que a estatística administrativa elabora, 
precisamente, como a principal matéria prima 
para o exame matemático de nível superior. 
E este último exame ou investigação é que 
deve caber ao “estatístico analista”, em relação, 
não só a todos os setores de direção da cousa 
pública, senão ainda em todos os domínios 
de alta pesquisa experimental. O que faz com 
que cada vez mais as repartições de estatística 
ampliem o campo dos seus levantamentos, 
restringindo correlatamente o tratamento dos 
resultados pela matemática superior, traba-
lho este último que vai sendo deixado para os 
órgãos especializados em análise estatística. 
Assim, esses órgãos são dia a dia mais nume-
rosos, aparecendo, alguns, dentro dos próprios 
sistemas estatísticos da administração pública 
(Seções de Estudos e Análises ou Laboratórios 
de Estatística), e outros constituindo “assistên-
cias” de alta especialização – dos Conselhos e 
Departamentos Técnicos, ou ainda de Institutos 
Universitários anexos às Cátedras de Estatísti-
cas, considerada esta como um ramo, ou uma 
aplicação, da Matemática Superior. Por outro 
lado, observa-se que a obtenção desses técni-
cos é cada vez mais difícil, pois é ridículo o pa-
drão de vencimentos que se lhes reserva. E os 
lugares que lhes deviam caber � cam ocupados 
por burocratas inaptos para a função, deixan-
do-se, em consequência, que os grandes pro-
blemas de iniciativa governamental ou privada 
sejam resolvidos sem a indispensável colabora-
ção da análise estatística, ou, o que é pior, com 
um insu� ciente ou errado estudo estatístico. E 
isto quando tais problemas nem sequer podem 
ser postos em termos precisos, e muito menos 
tratados, sem os modernos recursos da análise 
matemática. (FREITAS, 1944: 3-4)  
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Diante deste quadro, Teixeira de Freitas entende 
que “as carreiras de Estatístico e Estatístico-Auxiliar 
devem ser fundidas”, e ao � nal a� rma que a “desig-
nação de Estatístico tout-court � caria, então, para os 
funcionários administrativos especializados que se 
incumbissem dos levantamentos e elaboração da 
síntese estatística descritiva, que visa � xar as con-
dições de vida do Estado”. E termina dizendo que 
“para a função dos que ‘consomem’ ou ‘utilizam’, em 
suas investigações cientí� cas, as estatísticas que os 
primeiros elaboram, teríamos de adotar outra de-
nominação”. (FREITAS, 1944: 4) Esta � gura, que para 
Mortara seria o estatístico cientí� co, para Teixeira de 
Freitas parece ser o estatístico analista, e marca que 
não o vê no interior do Instituto, ao menos não em 
sua rotina, talvez em alguma unidade superior. E im-
porta observar que, por essa razão, Teixeira de Freitas 
anota que o Instituto estaria mais e mais sendo um 
ofertador de uma massa de dados que punha à dis-
posição desses estatísticos, qualquer que fosse seu 
nome, de modo que ele pudesse estudar o mundo. 

Em 29 de maio de 1945, o Embaixador Macedo 
Soares discursa dizendo que cabe aos estatísticos, e 
aos geógrafos, em conjunto harmonioso, as tarefas 
de “referir”, de “conferir”, de “inferir”, de “transferir” 
detalhes da realidade. Quanto aos estatísticos, os 
põe numa escala crescente: na base, tendo tarefas 
primárias, estariam os “estatígrafos ou estatísticos 
observadores”, cabendo-lhes recensear, apurar e ex-
por; no meio viriam os estatísticos matemáticos para 
realizar “a estatística interpretativa e inferencial”; 
no topo viriam os “estatistas”, que seriam “homens 
de Estado, fundamentando e orientando a política 
construtiva dos governos”. Depois de esmiuçar essa 
classi� cação, conclama geógrafos e estatísticos a se 
aperfeiçoarem, seja usando recursos já dispostos 
(sem detalhar) seja valendo-se do autodidatismo: 
“Porque é altamente desejável que as vossas ativi-
dades se aprimorem constantemente na orientação 
técnico-cientí� ca, ou mesmo apenas técnico-admi-
nistrativa, e vos habiliteis a elevar o nível (...) dos vos-
sos trabalhos”. (ANIVERSÁRIO, 1945: 299)

Em 1947 foi divulgado um discurso de Teixeira 
de Freitas feito em 1935, ano que media a criação 
do IBGE e sua efetiva instalação. Nele, se dizendo 
um “estatístico”5, os considera “os esclarecedores 

5 Não o era por formação, que fi que claro, até porque 

que cada povo leva à sua frente nas caminhadas 
da civilização e do progresso”, e segue, usando “a 
metáfora da ‘nau do Estado’” para dizê-los aqueles 
que, do “cesto da gávea”, com “olhar perscrutante, 
vão anunciando os incidentes da rota, os sinais de 
tempestade ou de bonança, as perspectivas alvissa-
reiras ou as insídias dos sargaços, dos arrecifes, dos 
“icebergs”, que os rumos preferidos, os azares da na-
vegação ou os erros do comando forem colocando 
à frente da proa audaciosa”. Por � m, se tendo como 
exemplo, entende que o estatístico é alguém que, 
diante da realidade, “por dever de ofício, a observa, 
registra, analisa e interpreta”. (FREITAS, 1947: 920)6. O 
nomear era deixado implícito.

Quando Teixeira de Freitas sequencia as palavras 
observar, registrar, analisar e interpretar, bem assim 
quando o Embaixador sequencia as palavras refe-
rir, conferir, inferir e transferir, estão, avant la lettre, 
falando (pensando?) na linha de Bruno Latour, em 
sua re� exão do trabalho do cientista em campo, 
variando espaço e tempo, numa procura contínua 
dos padrões. (LATOUR, 2000a; LATOUR, 2000b). Os 
mundos distantes e ausentes são observados, regis-
trados e transportados com estabilidade, de modo 
a serem tornados próximos e presente. Levados a 
pontos centrais, extratos desses mundos são asso-
ciados a outros extratos e a outros e a outros, e pou-
co a pouco tornados objetos de cálculos (centros de 
cálculos). Assim, ao se voltar àqueles mundos, antes 
ignorados, agora se sabe deles mais que os nativos. 
Em suma, simpli� ca-se para, após laboriosos proces-
sos de acumulação, saber-se melhor.

B) Refl exões acadêmicas
Paralelamente, consultores externos re� etiam a 

questão. Um deles, Milton da Silva Rodrigues, fez 
textos singulares. Engenheiro Civil, formado pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, nasceu e morreu 
em São Paulo, capital, 1904-1971. Fez cursos especiais 
de estatística matemática nos Estados Unidos (New 
York e Washington). Foi membro do International 
Statistical Institute, do Institute of Mathematical 
Statistics, da American Statistical Association e da 
Royal Statistical Society. Foi professor de Estatística 
e Educação Comparada do Instituto de Educação 
inexistia essa formação. Era Bacharel em Direito.
6 Embora Teixeira de Freitas tenha feito o aludido discurso 
em 1935 ele só seria publicado em 1947.
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da Universidade de São Paulo (USP), por 26 anos foi 
catedrático de Estatística da Faculdade de Filoso� a, 
Ciências e Letras da USP, entre outras cadeiras. Foi 
diretor-geral de Educação do antigo Distrito Federal 
(Rio de Janeiro) e do Departamento de Educação do 
Estado de São Paulo. (VULTOS, 1971). 

Em 1946, num 29 de maio, Milton Rodrigues pales-
trou sobre o tema, logo saído em texto como “A for-
mação do estatístico” (RODRIGUES, 1946). Seu ponto 
de partida seria como de� nir um estatístico. Diz que 
uma pessoa numa repartição de estatística seria, sem 
maiores reservas, classi� cada como estatístico. Con-
tudo, um indivíduo, não numa repartição estatística, 
lidando com números, índices, ciclos econômicos 
seria um estatístico ou um economista. Por isso, diz 
preferir classi� car atividades e não indivíduos.

Assim, centrado nas atividades estatísticas con� -
gura uma pirâmide, mutatis mutandis, e deriva uma 
escala de pessoas. No topo estariam os teoristas ou 
estatísticos matemáticos, com saberes puramente 
estatístico; no meio estariam os estatísticos analis-
tas, cada qual com um saber em um campo cientí-
� co especí� co (Economia, Demogra� a, Sociologia, 
etc.), com algum saber estatístico; na base estariam 
os estatísticos elaboradores atuando no cotidiano 
da atividade estatística, valendo ter algum saber 
estatístico e mesmo de algum campo cientí� co, 
conforme a situação. Passemos à descrição dessas 
funções, em textos muito claros:

Em seu ápice colocaremos o teorista que tra-
balha para o progresso desse conhecimento, 
descobrindo teorias novas, inventando novas 
técnicas, de um ponto de vista puramente cien-
tí� co, ainda mesmo que a sugestão para os seus 
estudos tenha provido de questões levantadas 
por problemas práticos. Será um professor, o 
chefe de um instituto de pesquisa ou, ainda, 
o consultor de algum serviço de estatística, de 
algum instituto que trabalha dentro de certo 
campo cientí� co especí� co. Suas atividades são 
sempre puramente estatísticas; ele é procurado 
não por ser um economista, um sociólogo, ou 
um médico, mas sim porque é o detentor de 
uma soma de conhecimentos teóricos que nin-
guém conseguiria absorver, a menos que intei-
ramente devotado a esse � m exclusivo e, ainda, 
porque possui capacidade para fazer uso desse 
conhecimento, aplicando-o (...) A todos estes 
poderíamos, com propriedade, chamar de “es-

tatísticos teóricos”, embora se lhes dê frequen-
temente o nome menos próprio de “estatísticos 
matemáticos”. (RODRIGUES, 1946: 248-249)

Em seguida, vêm aqueles a que denominare-
mos de “estatísticos analistas”. (...) No mínimo, 
para o mesmo programa de pesquisa, um ana-
lista trabalha dentro do mesmo campo cientí� -
co bem de� nido. Cabe-lhe fazer o programa de 
coleta, a instrução dos operadores de campo, 
ou, no mínimo, a redação escrita das instruções. 
Ele dá solução a pequenas questões que aciden-
talmente surgem no decurso de levantamento, 
assiste e aconselha os supervisores deste. Ele 
resolve quais os melhores processos de sinte-
tização tabular e grá� ca que devem ser usados 
e aplica a dados já ordenados, os processos de 
análise estatística mais próprios a responder 
às questões propostas pela administração su-
perior. Os estatísticos analistas podem, contu-
do, diferir entre si bastante em relação à soma 
de conhecimentos que devem possuir, tanto 
do que diz respeito à metodologia estatística, 
quanto do que respeita ao campo cientí� co es-
pecial dentro do qual a pesquisa se desenvolve. 
Por vezes, o mais importante é o conhecimento 
daquele campo cientí� co especial; outras ve-
zes, importa mais o conhecimento da estatísti-
ca metodológica. Isso tudo depende muito da 
natureza do fenômeno que está sendo obser-
vado, da maneira de observá-lo e, também, do 
tipo de organização de serviço estatístico que 
dele se ocupa. O de que não resta dúvida, no 
entanto, é que o estatístico analista precisa co-
nhecer estatística e um campo cientí� co espe-
cial, seja a biologia, a psicologia, a sociologia, a 
agronomia, a saúde pública, etc., pois que o es-
tatístico analista trabalha sempre dentro de um 
destes campos. (RODRIGUES, 1946: 249-250).

 
Na base estariam os chamados estatísticos elabo-

radores cabendo-lhes, em última instância, a coleta 
de dados, a todo o tempo uma tarefa de extrema 
complexidade, geralmente envolvendo batalhões 
de pessoas, a exigirem controles exigentes, em mi-
nuciosas supervisões. Pois a descrição das atribui-
ções desses indivíduos por Rodrigues – a despeito 
dos processos de coleta, crítica e apuração então 
vigentes ao tempo do primeiro modelo ibgeano 
serem, de certa forma, algo simples, porquanto pre-
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viamente padronizados – é demasiado intrincada, 
chegando a embaralhar com as atividades dos es-
tatísticos analistas. Na verdade, desta base, chave de 
um processo de pesquisa de qualidade, por mais que 
se fale dela ao longo dos tempos, ela segue carente 
de uma completa teorização, e Rodrigues se perdia 
em seu texto, atribuindo aos estatísticos elaborado-
res demasiadas funções e em lugares diversos.

Pouco depois, em � nal de 1947, o Instituto
Interamericano de Estatística (IASI)7 reunido em 
Washington tratou de vários pontos; várias des-
sas deliberações interamericanas foram postas nos 
Anais do IBGE pela Resolução nº 405, de 22 de julho 
de 1948, da Assembleia Geral do Conselho Nacional 
de Estatística. Entre os quais se encontra uma clas-
si� cação dos estatísticos superiores: estatístico ma-
temático, estatístico analista e estatístico adminis-
trativo. Há evidente intercessão com as categorias 
propostas por Rodrigues que, aliás, participou das 
discussões interamericanas.

Ao estatístico matemático caberia “colaborar na 
plani� cação das investigações e na execução de 
análises estatísticas especialmente quando se tor-
na necessário formular teorias e técnicas altamente 
matemáticas ou novas; plani� cação de experiên-
cias”. E mais, “plani� cação das pesquisas que devem 
realizar-se pelo método da amostragem e aplicação 
a elas da técnica de indução e estimativa estatísti-
ca. Estudo de tendenciosidade. Estudo do custo nas 
investigações”. Ao estatístico analista, especializado 
em uma disciplina determinada, caberia “formular 
os programas das investigações estatística dentro 
do campo de sua especialização (economia, saúde 
pública, educação, etc.) e supervisionar seu desen-

7 O IASI foi criado na reunião do ISI realizada em maio de 
1940 em Washington. Elaborados os estatutos, em agosto 
de 1940 foi eleita, por troca de cartas, sua primeira direto-
ria: Presidente Teixeira de Freitas (Brasil), Vice-Presidentes 
Stuart Rice (Estados Unidos), Carlos E. Dieulefait (Argenti-
na) e Ramon Beteta (México). Do Brasil, além de Teixeira de 
Freitas, foram fundadores: Giorgio Mortara, J. P. Fontenelle, 
Jorge Kingston, A. R. de Cerqueira. A primeira reunião se deu 
em 1942 na cidade de Charlottesville, no Estado da Virginia, 
nos Estados Unidos, com mais ausências do que presenças; 
o próprio Teixeira de Freitas estava ausente. A segunda se 
deu no Rio de Janeiro, em 1946. Em 1955, quando das “reu-
niões internacionais” em Petrópolis, Estado do Rio de Janei-
ro, Brasil, a par com a 29ª reunião do ISI, entre outras, deu-se 
a 12ª reunião do IASI.

volvimento”; e mais, “aplicar as técnicas estatísticas 
aos dados já compilados, com o � m de resolver os 
problemas levantados pela administração, com a 
colaboração, se for necessário, de um estatístico ma-
temático”. 

Ao estatístico administrativo caberia “dirigir e su-
pervisionar as várias etapas dos trabalhos de regis-
tros, compilação, apuração, resumo e apresentação 
tabular ou grá� ca dos dados estatísticos”; e, por de-
mais, “cooperar com estatísticos analistas e estatís-
ticos matemáticos na formulação do programa dos 
inquéritos e análises dos dados”. (RESOLUÇÃO, 1948: 
176). Quanto ao estatístico administrativo, não fosse 
dito que se estava tratando de quadro superior, tal-
vez se o pusesse num quadro técnico; como fosse, 
sua função era a de atuar como auxiliar aos demais 
quadros, por demais, algumas de suas funções eram 
atribuídas aos chamados estatísticos elaboradores, 
o que, supondo que ele esteja preparado, � ca mais 
adequado, já que aquele não estaria, tendo um es-
pectro de tarefas aberto em demasia (adiante, quan-
do abordar a questão da formação, � cará clara a 
amplitude do estatístico elaborador, agora, mutatis 
mutandis, renomeado como estatístico administra-
tivo).  

Os nomes que aqui aparecem: estatísticos 
matemáticos ou teoristas, estatísticos analistas e es-
tatísticos elaboradores, de um lado, e, de outro, es-
tatístico matemático, estatístico analista e estatístico 
administrativo, variavam em face dos que foram usa-
dos por Teixeira de Freitas ou por Giorgio Mortara, 
bem assim a descrição de suas competências; mas 
a ideia de uma escala se mantinha. A variação talvez 
se devesse antes do mais pela razão do foco, sen-
do, de um lado, teórica, e, de outro, prática, ou, dito 
de outra forma, o olhar prático como que ajustava o 
olhar teórico às restrições do cotidiano institucional. 

2. Onde formar? Como formar? Quem formaria?
Ainda que não tenha havido uma solução de� ni-

tiva sobre a nomeação dos produtores das estatísti-
cas nas instituições estatísticas, e que esta questão 
tenha continuado complexa, a ocupar as mentes, 
e a confundir os serviços de recursos humanos das 
organizações, simultaneamente debateu-se a difícil 
questão da formação: onde, como, quem? 

Neste ponto, a re� exão acadêmica não contribuía 
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o su� ciente, e a prática, por óbvio, recomendava for-
mação em serviço, mesmo sabendo que não basta-
va. Pois na sua já aludida palestra, em 1946, Milton 
Rodrigues indicou três possíveis caminhos para a 
formação dos estatísticos, valendo-se de sua autori-
dade acadêmica indiscutível. Ano seguinte, em 1947, 
em novo texto ofereceu um balanço sobre o ensino 
da estatística no Brasil. Em ambos opinava não haver 
naquele momento espaço para a criação de escolas 
de estatística, seja por ausência de professores, seja 
pela descrença de que houvesse alunos.

Não obstante, as duas gestões do IBGE que segui-
ram ao Embaixador, tomariam decisão oposta e cria-
riam uma Escola como parte da estrutura da institui-
ção: a Escola Brasileira de Estatística (hoje a Escola 
Nacional de Ciências Estatísticas). Pois, não havendo 
clareza sobre a escala de estatísticos que o IBGE teria 
em seu quadro, a Escola se propôs a formar um pro-
� ssional genérico ou amplo, sem adjetivação. Fato é 
que no início houve algumas iniciativas de formação 
de técnicos básicos, mas isso não duraria por muito 
tempo, logo havendo concentração de esforços na 
formação do estatístico.

A. Refl exões acadêmicas
Pois dos três caminhos possíveis apontados por 

Milton Rodrigues, em seu texto de 1946, dois eram 
claros e estavam ocorrendo: primeiro, que seria uma 
formação acadêmica, a criação de cadeiras como 
parte dos cursos temáticos; segundo, que seria uma 
formação em serviço, seria um aprendizado enquan-
to fazendo, com manuais, instruções, resoluções, 
passados em reuniões para debates, ou em cursos à 
distância e presenciais. Já o terceiro, a criação de Es-
colas, Milton Rodrigues o descarta com veemência.

Dois grandes canais existem para a formação do 
estatístico. O primeiro é o da formação sistemá-
tica por meio de cursos acadêmicos regulares e 
integrados, a que chamarei sumariamente “for-
mação acadêmica”. O segundo é o da formação 
não integrada, constante de uma sucessão de 
pequenos cursos, que tanto podem realizar-se 
em ambiente acadêmico como no dos serviços 
de estatística e, ao contrário dos primeiros, são 
destinados sempre a pessoas que já se acham 
no exercício efetivo de atividades estatísticas. 
Por abreviação, denominá-lo-ei “formação em 

serviço” (RODRIGUES, 1946: 251).

Quanto a categoria dos estatísticos analistas, com 
suas formações especí� cas (temáticas), não era difí-
cil formar muitos deles, dado que os cursos superio-
res estavam sendo criados, pouco a pouco, e nesses 
cursos, ora mais, ora menos, havia cadeiras de esta-
tísticas, que os habilitava a trabalhar nas instituições 
estatísticas. Por certo seria preciso familiarizar esses 
pro� ssionais com o cotidiano das pesquisas voltadas 
à geração de grandes bases de dados, em que não 
se pauta por hipóteses, a serem aceitas ou negadas, 
como ocorre nas pesquisas acadêmicas. E as diferen-
ças não param por aí, sempre a surpreender os aca-
dêmicos desavisados; desse modo, algumas “ade-
quações” nas instituições estatísticas às formações 
prontas, vindas de fora, é vital, e não são fáceis de 
serem aceitas... Contudo, não era disso que se estava 
tratando, mas antes de uma formação em estatísti-
ca que fosse comum aos pro� ssionais envolvidos, e 
não num processo de pesquisa, numa metodologia 
/ epistemologia de pesquisa peculiar às instituições 
estatísticas públicas de grande porte.

Sobre essa criação de cadeiras nas diversas Esco-
las, Milton da Silva Rodrigues, em 1947, fez um bre-
ve balanço. Diz que nas onze Escolas de Engenha-
ria, seu ensino é conjunto ao de Economia, dando 
ensejo aos estudos de econometria; nas dezesseis 
Faculdades de Filoso� a, é dado em dois anos nos 
cursos de Ciências Sociais e Políticas, e em um ano 
nos cursos de Pedagogia; nas vinte e nove Faculda-
des de Ciências Econômicas e Administrativas, nos 
cursos de Economia e Administração, ensinava-se 
Estatística Metodológica, Estatística Econômica, já 
nos cursos de Atuária, ensinava-se Estatística Geral 
e Aplicada, Estatística Matemática e Estatística De-
mográ� ca. Havia seu ensino também nas Escolas 
de Agronomia, nas Escolas de Serviço Social, e nas 
Faculdades de Higiene e Saúde Pública, em geral 
nos ciclos básicos, para o � m de “fornecer algumas 
técnicas básicas, permanecendo o fato de que é um 
outro assunto aquele que constitui o interesse prin-
cipal do estudante e da pro� ssão por ele escolhida” 
(RODRIGUES, 1947: 251).

O fato mais digno de nota, nestes últimos quin-
ze anos, não é, porém, que se tenham fundado 
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várias cadeiras de estatística, em diversos graus 
de ensino. O que chama mais particularmente 
a atenção é que um interesse quase popular se 
vem despertando em redor do conhecimento 
da Estatística. Isto demonstra uma mudança de 
atitude da mentalidade nacional que, por vezes 
espontaneamente, outras vezes a isso obrigada 
por sábios dispositivos de lei, procura armar 
seu intelecto com o conhecimento de um as-
sunto de reconhecida utilidade para a solução 
dos problemas administrativos, cientí� cos e 
técnicos do mundo moderno. (...) No momento 
atual, a Estatística é ensinada em universidades, 
em escolas normais, em escolas de comércio, 
em cursos de aperfeiçoamento em serviços 
mantidos por diversas repartições públicas, 
sem contar o que se faz através do autodidatis-
mo à custa de compêndios nacionais e estran-
geiros. (RODRIGUES, 1947: 250-251).

Um terceiro caminho seria a criação de Escolas 
para formação de Estatístico, tal e qual eram forma-
dos outros pro� ssionais, contudo, Rodrigues, que 
tanto pensava aquela matéria, não acreditava que 
houvesse no Brasil, àquele tempo, “condições de 
estabelecer cursos regulares e permanentes para 
ministrar tal formação, pelo simples motivo que, se 
os fundássemos, provavelmente eles � cariam sem 
alunos” (RODRIGUES, 1946: 253).

No ano seguinte, Rodrigues retorna a essa ques-
tão, mas de outra forma. Sobre a formação do esta-
tístico teórico ou matemático, diz que não era nada 
simples, com re� exos deletérios já na formação dos 
professores, “a quase totalidade dos professores de 
Estatística é composta de autodidatas, (...) nenhuma 
exigência de preparo em Estatística é feita àqueles 
que pretendem ensinar essa matéria”. (RODRIGUES, 
1947: 253). E diz ainda: “o estatístico precisa também 
da formação que somente lhe pode dar um contato 
íntimo e prolongado com os problemas práticos da 
pesquisa cientí� ca, ou dos trabalhos de estatística 
em geral”. (RODRIGUES, 1947: 253). E diz mais, sem 
peias e ameias: “os nossos cursos aplicados não são 
su� cientemente práticos, os nossos cursos teóricos 
não são su� cientemente profundos”. (RODRIGUES, 
1947: 254).

Restava o estatístico elaborador ou estatístico ad-
ministrativo. O queria tendo formação sociológica e 
� losó� ca, bem assim, formação em administração, 

tudo isso, sem olvidar sua imperativa formação em 
estatística. Já que as pesquisas diretas não eram co-
muns, havendo mais contatos com autoridades, nas 
três esferas de governo (federal, estadual e munici-
pal), por certo uma cultura geral seria valiosa, com 
certa tintura � losó� ca e sociológica; já que seria pre-
ciso gerenciar um processo complexo de formulá-
rios, indo e vindo, com preenchimentos minuciosos, 
e controles delicados, certa vivência em administra-
ção seria providencial; já que haveria críticas ao co-
letado, e tabulações ao criticado, alguns saberes es-
tatísticos elementares seriam oportunos, ainda mais 
para haver diálogo com os demais membros do qua-
dro (teóricos e analistas). Mas, em que medida esses 
saberes seriam exigidos? Em que base prévia seria 
plantados e cultivados? Que formação mínima seria 
preciso, para todo o espectro das tarefas do alicer-
ce da pirâmide? Esse alicerce, em face da dimensão 
continental brasileira, não seria demasiado comple-
xo para ser visto numa única escala? A� nal, quem é 
este chamado estatístico aí posicionado? 

No mesmo conjunto de deliberações do IASI, já 
antes referidas, há várias que tratam do ensino da 
estatística. Não fazem associação à classi� cação 
apresentada numa dessas deliberações, mas antes 
focam a atividade estatística holisticamente, tentan-
do focalizar suas necessidades. Ainda que centrem 
atenção na formação de pro� ssionais nas universi-
dades, tratando da criação de cadeiras, tangenciam 
tenuemente a ideia de se criar escola de Estatística 
numa universidade. Consideram a formação de qua-
dros técnicos. Há instantes de detalhes e os há de 
grande generalidade, sem grande proveito; é de se 
supor que a assembleia tenha sido muito heterogê-
nea, retratando realidades nacionais muito diversas. 

 
B. Refl exões institucionais
O Censo de 1940 era vital para o IBGE; se ele não 

desse certo, a nova instituição, por certo, � caria aba-
lada, por mais que fosse uma boa promessa.8 À sua 
frente foi colocado um dos mais notáveis cientistas 
brasileiro, José Carneiro Felippe9; e se formou uma 

8 Havia vinte anos que o país não faia um censo, e sua tra-
jetória centária não era de se orgulhar: 1872, 1890, 1900 e 
1920, sendo bons apenas os dois extremos (1872 e 1920). 
9 Sobre a difícil escolha do “general do censo”, ver SENRA, 
Nelson de Castro (Organização, introduções e resumos das 
cartas). Teixeira de Freitas e a criação do IBGE. Correspon-
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Comissão Censitária de gabarito. Sua importância 
era tamanha que a direção do IBGE, à frente a di-
plomacia de Macedo Soares (que superaria a bar-
reira das cotas raciais do governo federal), e a visão 
de mundo de Teixeira de Freitas, abriram caminho 
para Giorgio Mortara se juntar ao censo10. Era um 
recurso “luxuoso” que se agregava, pois se tratava 
de demógrafo consagrado, já com uma copiosa pro-
dução acadêmica. Veio com gosto, dedicou-se por 
completo.

Tive a felicidade de encontrar logo uma boa 
possibilidade de trabalho, tendo sido convi-
dado pelo presidente do Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística, Embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, a assumir a função 
de consultor técnico da Comissão criada para 
o preparo e a execução do recenseamento de 
1940. Vencendo a relutância em deixar tudo o 
que nos era mais caro, decidimos aceitar aquele 
convite; e a acolhida que tivemos ao desembar-
car no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 1939 
fez renascer em nossos corações a fé na frater-
nidade humana. (MORTARA, 2007: 86)11

Ele logo dedicaria atenção aos formulários. Cri-
ticaria os questionários, os planos de crítica e de 
apuração. Proporia mudanças. Não falava somente 
do presente, estudava os censos passados. Mos-
trava séries, provava o que dizia. Era rápido, pois 
não havia tempo a perder. Pouco a pouco formava 
equipe. Avançava, e quando os primeiros resultados 
começaram a chegar, fazia novos estudos. Validaria 
resultados. Colaboraria no preparo das sinopses e 
dos volumes. Dirigia, então, um Gabinete Técnico. 
Avizinhava o término do censo: onde e como realo-
car Mortara? A ideia, de pronto, foi tornar o Gabinete 
Técnico em um Laboratório Estatístico subordinado 
à Secretaria-Geral do IBGE: em 29 de maio de 1945, 
como parte das festas, uma “resolução especial e 
dência de um homem singular e plural. Rio de Janeiro: IBGE, 
2016. Ver em especial a seção III da parte I.
10 Tivera que deixar a Itália por causa das leis racistas de 
Mussolini. 
11 Segundo conta nesta oração que proferiu quando rece-
beu o título de Professor Honoris Causa da Universidade do 
Brasil, o convite para vir para o Brasil ele o recebeu do Em-
baixador Barbosa Carneiro, a quem chama de velho amigo; 
na ocasião, faz referência ao “inolvidável Carneiro Felipe” e 
ao “querido Teixeira de Freitas”.

conjunta” do Conselho Nacional de Estatística, do 
Conselho Nacional de Geogra� a e da Comissão Cen-
sitária Nacional, advogou algumas medidas de for-
mação em serviço; dois parágrafos são importantes 
aos argumentos deste estudo:

§ 12 Convêm, ainda, que o Instituto organize, 
anexo à sua Secretaria-Geral, um Laboratório 
Técnico de Estatística, com o encargo 
permanente dos trabalhos de planejamento, 
documentação e análise, onde se preparem, 
ou se revejam, os projetos técnicos de novos 
levantamentos, das suas instruções e da legisla-
ção competente, se sistematizem os documen-
tos relativos às suas atividades, e se esbocem e 
delineiem as medidas cujo estudo o Governo 
con� e ao Instituto, visando com isso funda-
mentá-las nas pesquisas sociais ou matemáti-
cas a que se destinam as atividades estatísticas. 
O Laboratório poderá funcionar, por meio de 
estágios remunerados, como escola prática de 
estatística. (ANIVERSÁRIO, 1945: 292)
§ 15 O Instituto tem como um dos seus 
principais objetivos obter a regulamentação 
o� cial do ensino destinado à formação 
dos pro� ssionais de geogra� a e estatística, 
em cursos de grau médio e superior, e na 
conformidade das diferentes especializações 
requeridas pelas respectivas � nalidades. Tem 
procurado, entretanto, suprir, na medida do 
possível, a falta que ainda se nota no país a 
esse respeito, promovendo, patrocinando ou 
auxiliando diversos cursos de aperfeiçoamento, 
especialização ou extensão cultural, destinados 
uns aos agentes de estatística, outros ao seu 
funcionalismo em geral, além do Curso de In-
formações, oferecido aos membros das Assem-
bleias Gerais dos dois Conselhos (ANIVERSÁRIO, 
1945: 293).

O Laboratório nessa concepção seria o embrião 
de uma escola prática de estatística, a que se soma-
riam os cursos de aperfeiçoamento, especialização 
ou extensão cultural, estes, a serem dados aos agen-
tes de estatística (já então parte do quadro do IBGE), 
sem olvidar os chamados Cursos de Informações (ou 
de Estado Maior) proferidos em forma de palestras 
por brasileiros ou por estrangeiros aos participantes 
das Assembleias Gerais, dos Conselhos Nacional de 
Estatística e Nacional de Geogra� a, antes dos seus 
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inícios. 
Os debates ainda seriam longos, e Giorgio Morta-

ra se morti� caria. A questão central era como criar o 
Laboratório aproveitando o pessoal que já trabalha-
va no Gabinete Técnico. A decisão sairia em junho 
de 1945, como relata Teixeira de Freitas em carta de 
27:

Só hoje pude obter a cópia da Resolução da JC 
que, por proposta minha, positivou, como me-
dida de� nitiva, o aproveitamento do pessoal 
do Gabinete-Técnico no futuro Laboratório de 
Estatística do nosso Instituto. Essa cópia está 
anexa à presente. E espero que, depois de sua 
leitura pelo prezado Mestre e querido Amigo, 
esteja afastada de� nitivamente a nuvem que 
lhe trouxe ao espírito tanta sombra e mágoa, e, 
assim me deixou um grande pesar por lhe ter 
causado, involuntariamente, aquele desgosto. 
(...) De sorte que, meu caro Prof. Mortara, peço-
lhe que aceite sem restrições e afastando do seu 
espírito toda impressão morti� cante, esta mi-
nha declaração: o que procurei fazer, para que 
lhe ser agradável, foi apenas oferecer a um dos 
seus auxiliares uma compensação pelo que não 
lhe podia dar, mas agindo, nesse caso isolado, 
segundo o que me era permitido no momen-
to; não se tratando, portanto, de uma decisão 
em sentido contrário à norma geral que deve-
ria determinar o oportuno aproveitamento de 
todos os auxiliares seus. (...) Renovando-lhe o 
meu pedido de escusas pelas preocupações 
penosas de que involuntariamente fui causa, 
subscrevo-me, com afetuosa estima e distinta 
consideração. (FREITAS, 1945) 

Tomada essa decisão, a criação do Laboratório 
de Estatística seria feita pela Resolução n. 365, de 16 
de julho de 1948, da Assembleia Geral, do Conselho 
Nacional de Estatística.12 A atuação de Giorgio Mor-
tara é exaltada, tendo-se imposto através de cursos 
e artigos na RBE, e nas séries de estudos e de análi-
ses demográ� cas, econômicas e culturais, além de 
memórias e compêndios de estatística dedicados 
aos pro� ssionais brasileiros. Afora esta razão, o de 
ter contribuído ao progresso da estatística brasilei-
ra, há ainda dois pontos de realce: o ter contribuí-
do sobremodo ao preparo do pessoal técnico do 
12 Em vários textos Mortara exalta a fi gura de Rafael Xa-
vier pela criação do Laboratório de Estatística. 

Instituto13, e o ter contribuído à formação de uma 
mentalidade pública quanto à peculiar natureza e à 
especial importância dos trabalhos estatísticos. Em 
suma, Mortara formou quadro em serviço, e, como 
previsto, formou uma escola prática, e foi além, for-
mou público usuário.

Anos antes, em início de 1940, o IBGE criaria a 
Revista Brasileira de Estatística (RBE)14. No prefácio, 
o Embaixador a vê como “imprensa especializada” 
que se somaria a diversas outras iniciativas do Insti-
tuto no sentido do “soerguimento do padrão men-
tal dos obreiros da estatística”, ou seja, ela seria um 
instrumento de formação de pessoal. En� m, a revis-
ta, a� rma, tem objetivos elevados, como a� rma:

Com seus artigos editoriais e de colaboração, 
seus ensinamentos de metodologia, seu noti-
ciário sobre o que se passa no Brasil e alhures 
nos domínios da estatística, com suas infor-
mações, seus comunicados, seus comentários 
bibliográ� cos, manterá os nossos estatísticos 
a par dos fatos e dados que mais interessam à 
sua pro� ssão e lhes satisfará o desejo de aper-
feiçoamento, que é uma decorrência natural da 
nobre emulação de que dão quotidianas pro-
vas a serviço de um edi� cante ideal. (SOARES, 
1940: 3-5)

No mesmo ano seria recriada a Sociedade Brasilei-
ra de Estatística. Quando da apresentação dos seus 
estatutos, em 05 de novembro de 1940, falaram o 
Embaixador, e também Teixeira de Freitas, Lourenço 
Filho e Giorgio Mortara. Para este a missão daque-
le grêmio seria: “estudar os inúmeros problemas de 
observação e apuração que ainda se acham por ser 
resolvidos, em benefício da organização estatística 
nacional”; e devia “tornar-se um livre grêmio de ami-

13 Mortara tomava sua equipe como colaboradores e, ao 
que parece, tinha com todos excelente relacionamento. Na 
já referida oração de agradecimento à concessão da láurea 
de Professor Honoris Causa, da Universidade do Brasil, diz 
que “não podendo citá-los todos, limito-me a mencionar 
dois dos primeiros e mais distintos entre eles, Alceu Vicente 
de Carvalho e Ernâni Timóteo de Barros” (MORTARA, 1953: 
200) Entretanto, no relatório que será adiante mencionado, 
Lourival Câmara entenderá o Laboratório como prematu-
ro, exatamente, segundo afi rma, pela carência de equipe, o 
que é aqui negado por Mortara.
14 Em janeiro de 1939 havia criado a Revista Brasileira de 
Geogra� a.
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gos e cultores da estatística, associados no objetivo 
de estimular-se mutuamente no trabalho, median-
te trocas de ideias e sugestões” (SOCIEDADE, 1940: 
832). Em suma, seria um ambiente de formação.

Em 1948 Teixeira de Freitas optou por deixar a 
Secretaria Geral do IBGE, mas seguindo, até 1952, à 
frente da repartição de estatística do Ministério da 
Educação. Iria se dedicar a dinamizar a Sociedade 
Brasileira de Estatística, já referida em seu discurso 
em 29 de maio de 1936, quando da posse do Em-
baixador Macedo Soares na presidência do IBGE. À 
semelhança de congêneres em Londres, em Paris 
e em outros países, queria aglutinar num ambiente 
cientí� co os envolvidos nas atividades estatísticas, 
levando à troca de ideias, em cursos, em palestras, 
em seminários, em conferências. 

Somavam-se, assim, o Laboratório, a Sociedade e 
a Revista, e houve mais, a Biblioteca, e em dois senti-
dos: primeiro, o sentido clássico, como um ambiente 
de pesquisa, de leitura, onde livros e revistas po-
diam ser consultados, e resultados das pesquisas do 
IBGE podiam ser copiados, ou simplesmente consul-
tados15; segundo, no sentido de coleção de livros, na 
� guração da Biblioteca de Estatística, em que livros 
de autores brasileiros e estrangeiros (traduzidos) 
eram editados e distribuídos amplamente16. Foram 
muitos livros, dentre os quais valerá destacar: Curso 
elementar de estatística aplicado à administração, de 
Giorgio Mortara; Vocabulário brasileiro de estatística, 
de Milton da Silva Rodrigues; Pontos de Estatística, de 
Lauro Sodré Viveiros de Castro; Grá� cos: construção e 
emprego, de Herbert Arkin e Raymond Colton; Intro-

15 Desde os primeiros momentos o IBGE lutou por ser de-
positário do acervo da antiga Diretoria Geral de Estatística 
da Primeira República que, a seu turno, já se tornara de-
positária do acervo de sua antecessora monárquica (cria-
da em 1871), e que acumulava volumosa documentação 
proveniente do período Joanino (Resolução da Assembleia 
Geral do Conselho Nacional de Estatística n. 407, de 22 de 
julho de 1948). Assim sendo, ao contrário de outros países, 
a documentação estatística brasileira não está depositada 
no Arquivo Nacional, mas antes no IBGE, a instituição esta-
tística nacional, o que torna, desde sempre, de extrema im-
portância sua Biblioteca, hoje sobremodo para pesquisa da 
histórica nacional.
16 Aliás, registre-se que as revistas, bem assim todas as pu-
blicações de resultados do IBGE eram fartamente distribuí-
das. As tiragens eram impressionantes, chegando a todos os 
municípios brasileiros. Não havia autoridade brasileira que 
não recebesse um exemplar das mesmas. 

dução à teoria da estatística, de G. Udny Yule e M. G. 
Kendall; Teoria dos levantamentos por amostragem, 
de William G. Madow; Métodos estatísticos aplicados 
à economia e aos negócios, de Frederick Cecil Mills, 
entre outros. Sem dúvida, todos esses livros ajuda-
vam nas formações acadêmica e em serviço.

  
C. Criando uma Escola
Em janeiro de 1951, Macedo Soares decide reti-

rar-se da presidência do IBGE, que ocupava desde 
1936. Assumiria o general Polli Coelho, membro do 
Conselho Nacional de Geogra� a, e pouco afeito à 
área da estatística. Em � nal de 1951 recebe de Lou-
rival Câmara, e não se sabe se a pedido, o relatório 
“Exame crítico da estatística brasileira”, bastante 
técnico, duro, mas não sem alguma ternura. Bem 
escrito, por certo haveria espaço para discuti-lo nos 
colégios internos, contudo o general fez uso dele 
numa entrevista à imprensa de maneira desabrida 
numa frase que valeu por uma bomba: “nossas es-
tatísticas são realmente atrasadas, caras e, pior que 
tudo isso, de duvidosa precisão”. Essa frase seria 
manchete de jornal, e provocaria uma hecatombe, 
melhor dizendo, provocaria uma avalanche, que 
somente pararia quando Polli Coelho saísse em se-
tembro de 1952. O IBGE sairia arranhado. (SENRA, 
2008)

Entre as muitas ideias tratadas, Lourival Câmara 
abordou a questão da formação dos estatísticos, 
sem falar em Escola, que � cava apenas subjacente. 
Mas é claro que, mais cedo ou mais tarde, se chega-
ria à criação de uma Escola.

Não podemos, aqui no Brasil, [...] deixar a cargo 
das universidades a formação de estatísticos. 
Será de toda a utilidade, é inegável, que elas 
também se preocupem com o problema, e pro-
curem dar-lhe a melhor solução, em consonân-
cia com o Conselho Nacional de Estatística. Não 
é possível, porém esperar que elas se decidam 
a fazê-lo. [...] Achamos que a responsabilidade 
dessa formação deva ser atribuída ao próprio 
Conselho Nacional de Estatística [...] [que] for-
maria não apenas o pessoal técnico de que ne-
cessita, mas, também, estatísticos necessários 
aos serviços públicos da União, dos Estados, 
dos Municípios, do comércio, da indústria, dos 
órgãos de pesquisa, de todos quantos, en� m, 



MemóriaMemória
Boletim de Estatísticas Públicas • nº 12 • Goiânia, Dezembro / 2016

46

precisam de pessoal tecnicamente bem for-
mado. Realizaria o Conselho obra nacional de 
maior utilidade. (CÂMARA, 1951: 50-51)

Vale lembrar, contudo que há apenas cinco 
anos, Milton da Silva Rodrigues, com sua autorida-
de acadêmica, dissera não acreditar que houvesse 
condições para se criar essas Escolas de estatística 
nas Universidades, menos ainda, se o poderia dizer, 
numa instituição estatística saindo de uma crise tão 
grave, como era o caso do IBGE. 

Mas é o que viria, e na seguinte sequência. Em 
10 de julho de 1952, estando Lourival Câmara na 
posição de Secretário-Geral, a Assembleia Geral 
do Conselho Nacional de Estatística aprovaria a 
Resolução n. 518 que deliberou a implantação e a 
manutenção de cursos de Estatística. Ela invocaria o 
art. 20 do Decreto 24.609, de 6 de julho de 1934 (que 
criara o IBGE), que mandava promover cursos para 
a formação e o aperfeiçoamento dos produtores 
das estatísticas.17 Os cursos de formação, tratados 
na resolução, teriam três níveis: elementar, ou de 
1º grau, para formação de Auxiliares de Estatística; 
médio, ou de 2º grau, para formação de Assistentes 
de Estatística; superior, ou de 3º grau, para formação 
de Estatísticos. Os cursos de especialização seriam 
dados aos de 2º e 3º grau, em organizações inter-
nacionais, sempre que possível. Ademais, haveria 
cursos aos Agentes Municipais de Estatística. Não 
obstante ser detalhada, a resolução não previa a 
criação de Escola.

O passo seguinte já viria na nova gestão, na � -
gura do desembargador Florêncio de Abreu, que, a 
despeito de seguir o IBGE sofrendo as dores da cri-
se, opta pela criação da Escola. Talvez a chave dessa 
decisão tenha sido seu Secretário-Geral Maurício 
Filchtiner, catarinense como Lourival Câmara, com 
quem talvez partilhasse sua avaliação do Estado 
das Artes do IBGE, expressa no relatório. Assim, 
em 06 de março de 1953, pela Resolução n. 416, da 
17 Na gestão Elmano Cardim, que seguiu a do Desembar-
gador, Waldemar Lopes voltaria à posição de Secretário-Ge-
ral. Na primeira reunião que ambos fi zeram na Escola, em 
fi nal de 1954, Lopes lembraria que coubera a ele, quando 
antes ocupara a Secretaria-Geral (no início da gestão Polli 
Coelho), a iniciativa de colocar em pauta a criação desses 
cursos de formação e aperfeiçoamento dos produtores de 
estatísticas.

Junta Executiva Central, do mesmo Conselho, seria 
criada a Escola Brasileira de Estatística, e aprovado 
seu regimento. A Escola, dizia-se, daria unidade aos 
diversos cursos previstos nas resoluções anteriores, 
mas que nem saíram do papel. E ainda mais teria 
razão por não mais bastarem as cadeiras de for-
mação estatística existentes nos vários cursos uni-
versitários, bem assim, porque a estatística passara 
por enorme expansão nos últimos tempos sendo 
chegada a hora de uma formação especí� ca, como 
diversas outras formações. Lourival Câmara seria 
escolhido seu diretor18. 

Criada, não tardou para que a Escola fosse adver-
tida pela Diretoria de Ensino Superior, do Ministério 
da Educação e Cultura, de que seu regimento não 
obedecia ao previsto na Lei Orgânica do Ensino Su-
perior do Brasil (Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezem-
bro de 1943). Em face da ameaça de encerramento 
de atividades, a Junta Executiva Central, do Conse-
lho Nacional de Estatística, aprovaria a Resolução n. 
442, de 29 de maio de 1954, que mudava o nome da 
Escola para Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 
e aprovava seu novo regimento. Por essa mudança, 
a Escola passava, com muita clareza, a obedecer a 
dois senhores: de um lado, às autoridades educacio-
nais, no que tange às regras sobre ensino, titulação, 
etc.; de outro lado, ao IBGE, no que tange às regras 
de pessoal, de recursos materiais e � nanceiros, etc. 
Esse duplo senhoril será gerador de repetidos con-
� itos; e, com razão ou não, será apresentado, com 
frequência, como explicação ou justi� cativa ao não 
envolvimento no cotidiano de trabalho do IBGE.

No momento da instalação, Maurício Filchtiner, 
discursou à imprensa dizendo que se concretizava, 
18 Lourival Câmara (1911-1973) é apontado em seu necro-
lógio como “idealizador e realizador” da Escola, contudo, o 
cotidiano mostra uma névoa sobre ele, pois, ao contrário 
das várias unidades do IBGE, e dele próprio como um todo, 
que tem seus mentores ou formadores que são sempre re-
vividos e homenageados, ele não o é. Há um esquecimento 
no cotidiano escolar a Lourival Câmara, e a razão fi ca por 
ser encontrada. Em seu aludido necrológio não há referên-
cia ao relatório acima visto. E não conseguimos localizar o 
texto “Uma experiência na formação de estatísticos”, escrito 
quando ainda era diretor da Escola, referido pelo economis-
ta argentino Adolfo Santone, em sua análise sobre a ENCE 
(“A Faculdade Brasileira de Estatística”, publicado na Revis-
ta de Ciencias Económicas, de Buenos Aires, mas com refe-
rência, infelizmente, incompleta). Só deixaria a função de 
diretor em 1961, e não é claro se o fez por vontade própria. 
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então, um desejo de Teixeira de Freitas várias vezes 
manifesto, sem dizer, contudo, onde o fora manifes-
to, de criação de uma Escola no Instituto. Por certo 
sempre foi seu sonho oferecer ao quadro do IBGE 
uma formação continuada, em boa medida em ser-
viço, como se propôs a Escola no início, muito no 
sentido da Escola Prática já referida (talvez a Escola 
Corporativa da atualidade). Mas, não o seria mais ao 
passar do tempo, ao ela se tornar uma Escola como 
Escola, voltada a formação de estatísticos que o IBGE 
tem di� culdade de incorporar pelas restrições nos 
mecanismos de contratação:  

...após os competentes estudos, a Junta Exe-
cutiva Central do Conselho Nacional de Esta-
tística houve por bem criar a Escola Brasileira 
de Estatística, atendendo, assim, à proposta do 
atual Presidente do Instituto, Desembargador 
Florêncio de Abreu – que tem o maior empe-
nho em promover o aperfeiçoamento técnico 
do funcionalismo estatístico do Instituto –, e 
às reiteradas sugestões do Sr. M. A. Teixeira de 
Freitas, inspirador da criação do Instituto e seu 
primeiro Secretário-geral, que sempre desejou 
ver concretizada a ideia agora vitoriosa (ESCO-
LA, 1953: 88)

 
Avaliar o papel da Escola no IBGE exigirá seguir 

no tempo, indo além dos anos 1950, e é o que fa-
remos daqui ao � nal. As queixas serão muitas, e as 
críticas serão recorrentes.

 
D. A Escola no tempo
Em fevereiro de 1967 o IBGE, que pouco a pouco 

se transformara numa autarquia pública, se transfor-
maria numa fundação pública de direito privado, e os 
sonhos seriam muitos, mas o sucesso nas mudanças 
seria reduzido; diversos ajustes viriam em março de 
1970, e ganhariam formalidade em maio de 1973. Na 
primeira etapa dessa mudança, pela primeira vez um 
ibgeano assumiria a presidência, Sebastião Aguiar 
Ayres (1967-1970); na segunda etapa viria a gestão de 
Isaac Kerstenetzky (1970-1979), um dos mais distintos 
cientistas sociais do país, com quem um segundo 
modelo de sistema estatístico teria início.

Depois da posse, Ayres dirigiu-se aos ibgeanos a 
29 de maio de 1967, e é quando realça como grande 
desa� o a vencer a “falta de técnicos de nível supe-

rior”, um grande desa� o “porque pessoal técnico 
cuidadosamente preparado não se improvisa, exige 
treinamento; cursos especializados requer tempo”, e 
conclui: “teremos, portanto, de acionar desde logo 
o processo de aperfeiçoamento e formação de téc-
nicos, sob pena de o iniciarmos tarde demais”, invo-
cando as atividades da ENCE. (DIA, 1967: 167)19 

Dois anos depois, a� rmaria: “Até há pouco tem-
po, creio mesmo que até 1966 (...) a participação da 
ENCE nas atividades do sistema estatístico nacional 
era quase nenhuma (...) a rigor, a vinculação da ENCE 
ao IBGE se limitava às relações de dependência ad-
ministrativa”. No entanto, o desânimo parecia afas-
tado, ao anunciar a criação na Escola dos Centros 
de Pesquisa, para desenvolver os “mais apropriados 
processos de pesquisa e de interpretação de nossas 
realidades, segundo as peculiaridades geofísicas, 
socioculturais e econômicas do país”, desta forma, 
vindo colocar a Escola “em relevante situação, não 
só como núcleo de investigações cientí� cas, mas, 
também, como órgão de estudos no terreno da 
análise objetiva dos problemas brasileiros, à luz das 
informações estatísticas”. (AYRES, 1969: 4-5). Assim 
sendo, a Escola crescia em funções, devendo realizar 
estudos e análises que, por exemplo, Giorgio Mor-
tara realizara para o Censo de 1940. Os Centros não 
foram criados.

Isaac Kerstenetzky, na reforma da fundação, que-
rendo um esforço permanente de aperfeiçoamento 
de pessoal, criaria a Diretoria de Formação e Aper-
feiçoamento de Pessoal, e nela poria a ENCE. Em ja-
neiro de 1973 seria criado um Curso de Especializa-
ção sobre Processo de Pesquisa em Ciências Sociais, 
sem grande progresso. Em setembro de 1975 seria 
criado um Curso de Especialização em Demogra� a, 
também sem sucesso. Quanto aos cursos técnicos, 
o de Estatística, criado em 1956, ganharia impulso a 
partir de 1968; em 1976 seria criado o de Geodésia e 
Cartogra� a, e, em 1979, o de Processamento de Da-
dos20. No relatório da gestão relativo a 1977, vários 
avanços são registrados, por exemplo, cinco cursos 
de atualização (cinco meses cada um): Análise Mul-
tivariada, Contabilidade Social, Modelos Quantitati-
vos em Ciências Sociais, Introdução à Análise Espa-
19 Em 1º de abril de 1968, pelo Decreto n. 62.497, a profi s-
são de estatístico foi regulamentada.
20 A partir da gestão Edmar Bacha, pouco a pouco, esses 
cursos técnicos seriam extintos.
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cial, Técnicas de Planejamento Socioeconômico. E 
mais, cursos a distância por correspondência, cursos 
especí� cos de treinamento, programas de estágios 
com bolsas; avanços na seleção de pessoal. De cer-
ta forma, tem-se um esboço de escola corporativa, 
mas sem formalidade.

Em 1976, aos 23 anos, a Escola seguia descolada e 
deslocada. Então, Kerstenetzky chama uma missão 
francesa a re� etir “uma possível reforma da estrutura 
e funcionamento da Escola Nacional de Ciências Es-
tatísticas” (MILLERON, 1976: 1); ela seria che� ada por 
J. C. Milleron, diretor da ENSAE – École Nationale de 
la Statistique de la Statistique et de l’Administration 
Économique, associada ao INSEE – Institut Nationale 
de la Statistique et des Études Économiques (Paris, 
France); o relatório entregue é datado de janeiro de 
1976; foi lido e relido, mas pouco aplicado.

Qual seria o espírito da reforma? A chave estaria 
no imperativo da mensuração dos fenômenos so-
cioeconômicos, o que devia implicar uma melhora 
na formação do Estatístico, abrindo a grade de cur-
sos, de modo a torná-la mais próxima das ciências 
sociais. Ora, a mensuração desses fenômenos impli-
cava um amálgama de várias formações, sendo, por-
tanto, um trabalho em equipe inter / multi discipli-
nar, donde a pedagogia de formação do Estatístico 
devia mudar para habilitá-lo a integrar essa equipe. 
Nesse ambiente, está claro, não cabia apenas, e mui-
to menos principalmente, teóricos, antes, e acima de 
tudo, precisava-se de pro� ssionais com habilidades 
práticas, aplicando saberes, ajustando técnicas, ou 
seja, a Escola devia se virar ao IBGE como um todo.  

Logo viria a gestão de Jessé Montello (1979-1985), 
o primeiro estatístico no exercício da presidência. 
Professor fundador da Escola, para ela olhou, mas 
nem assim ela avançou; continuou sem encontrar 
um caminho de renovação, de imersão no IBGE. Na 
gestão que seguiu, de Edmar Bacha (1985-1986), em 
ampla reforma que implantou, ela quase deixou o 
IBGE, ao ser proposto que passasse a uma Universi-
dade. Foi salva por uma comissão externa che� ada 
por Simon Schwartzman21, que, não sem fazer-lhe 
críticas, defenderia sua permanência (a Escola esta-
va com 33 anos, e ainda provocava polêmicas e ge-
rava celeumas):
21 Além de Simon Schwartzman, a comissão era formada 
por Nelson do Valle Silva, Basílio Pereira Bragança, Ricardo 
Milton Frischtak e Thadeu Keller Filho.

Do ponto de vista da ENCE, a manutenção dos 
vínculos com o IBGE traz inúmeras vantagens, 
apesar das di� culdades atualmente existentes. 
Em primeiro lugar, há o efeito da imagem do 
IBGE como órgão central do Sistema Estatístico 
Nacional, que é repassada à Escola e aumenta a 
visibilidade social e o prestígio de seus forma-
dos. Segundo, o IBGE tem sido um fator de esta-
bilidade � nanceira e salários bastante razoáveis 
para os professores da Escola, dando a ela uma 
posição relativamente privilegiada no quadro 
normalmente turbulento das instituições de 
ensino do país. Terceiro, tem havido sempre 
formas de cooperação substantiva entre o IBGE 
e a Escola, ainda que muito menos do que se 
poderia desejar. Do ponto de vista do IBGE a 
manutenção deste vínculo se justi� ca, princi-
palmente, pela responsabilidade que tem o Ins-
tituto pelo Sistema Nacional de Estatística [sic] 
como um todo, e do qual a ENCE é parte. Nos 
últimos anos a ENCE não tem proporcionado 
ao IBGE uma colaboração mais efetiva, nem na 
formação de especialistas a serem contratados, 
nem na forma de estudos, trabalhos, pesquisas 
e cursos intensivos que a Escola tenha realiza-
do em bene� cio do Instituto. Em parte, isto se 
explica também pela própria di� culdade do 
IBGE em solicitar esta colaboração, e, em geral, 
em absorver de forma efetiva as contribuições 
dos que não estejam diretamente envolvidos 
em atividades de execução (como tem ocor-
rido, também, com o setor de metodologia). 
(SCHWARTZMAN, 1986: 6-7).

Seguem várias gestões do IBGE, e várias direções 
na Escola. A partir da gestão Edson Nunes (que se-
guiu a gestão Edmar Bacha) as direções da Escola 
ganham nível; foram todos estatísticos de excelente 
formação22. Isso melhora o nome da Escola, mas ain-
da mais a afasta da formação em serviço, até vista 
como uma não função sua. Começa a circular a tese 
de que para ganhar renome, seus professores teriam 
que ter autonomia e liberdade de pesquisa, sem es-
tar presos às temáticas de estrito vínculo institucio-
nal. Uma tese certamente compreensível, e mesmo 
defensável, mas que precisa de algum limite, o que 
não se discute.

22 Por exemplo, Djalma Galvão Pessoa e Kaizô Beltrão 
(entre outros).
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Na gestão Simon Schwartzman (meados dos 
anos 1990) haveria diversas mudanças e em várias 
frentes (surgia um terceiro modelo, já em crise em 
busca do quarto, sem as devidas de� nições): em 
1998, um programa de Mestrado (em Estudos Popu-
lacionais e Pesquisas Sociais) seria criado, passando 
por reformas ao longo do tempo (em 2014, quando 
da criação do doutorado, alinhando-se ao mesmo, 
mudou de denominação para Pós-Graduação em 
População, Território e Estatísticas Públicas)23; por 
ele vários funcionários do IBGE puderam retornar 
aos estudos, e se aprimorar com vantagens. 

Mas era pouco, e um Comitê de Coordenação de 
Treinamento (entenda-se educação continuada) se-
ria criado, e sua operação, ao passar do tempo, seria 
atribuída à Escola; havia uma profusão de cursos, 
com valores diversos, nem sempre numa ordem de 
grade e cursos. No contexto dessa formação con-
tinuada, e como fruto de uma missão canadense, 
che� ada por Jacob Ryten, que avaliou o IBGE como 
um todo, seria trazido um programa de habilitação 
em pesquisa: Curso de Desenvolvimento de Habi-
lidades em Pesquisa (CDHP). Os alunos vêm uma 
pesquisa (real, com cliente efetivo) em operação 
(com objetivo, com fundo teórico, com desenho de 
questionário, com plano de apuração, etc.; com tra-
balho de campo, com crítica, etc.), en� m, em todas 
as suas etapas, numa passagem bastante didática. 
Quando os alunos são do quadro, eles passam a en-
tender como uma instituição segmentada, como o 
IBGE, consegue se integrar em harmonia funcional. 
Um reforço teórico do processo de pesquisa pode-
ria, talvez mesmo devesse, ser dado ao quadro; em 
oposição, aos novos no quadro, que trazem o frescor 
da formação universitária, se poderia oferecer uma 
vivência de CDHP. 

O IBGE em 1995 reestruturou sua área de trei-
namento e capacitação de pessoal para aten-
der a vários objetivos: a) valorizar seu corpo 
de funcionários e elevar o potencial produtivo 
da instituição; b) ampliar as oportunidades de 
treinamento e capacitação de pessoal a um 
menor custo; c) dar maior transparência ao es-
forço de investimento da instituição em quali� -

23 Aqui, diferentemente, o programa de mestrado é valori-
zado externamente exatamente pela vinculação ao IBGE; e 
este seria seu diferencial. 

cação pro� ssional; d) melhorar a comunicação 
interna; e) padronizar o conhecimento adqui-
rido. (...) Em resumo, a reestruturação buscou 
conferir maior racionalidade ao emprego dos 
recursos em treinamento e capacitação pro� s-
sional, sinalizando para o corpo de funcioná-
rios a elevada prioridade institucional dada ao 
investimento em recursos humanos ao longo 
do tempo. (...) Após três anos e meio de expe-
riência com a nova estrutura, o servidor do IBGE 
mudou seu entendimento acerca do programa 
de quali� cação pro� ssional. Apesar deste pro-
grama ainda não estar vinculado a um plano de 
cargos e carreira, há hoje um claro comprome-
timento entre as necessidades da instituição e 
o objetivo do funcionário em ampliar seu co-
nhecimento continuamente.24 A quali� cação 
pro� ssional passou a ser um objetivo tanto da 
instituição que, para sobreviver num ambiente 
de rápidas transformações tecnológicas e cres-
centes demandas por seus produtos, necessita 
se modernizar permanentemente, quanto ao 
servidor que quer se tornar mais valorizado 
dentro de uma estrutura organizacional com-
prometida com a busca da excelência. (FEIJÓ, 
1998: 1-2).

En� m, foi mais uma tentativa de se ampliar as 
vinculações da Escola ao IBGE, fazendo-a um instru-
mento de formação em serviço, como fora previsto 
no princípio. Mas, como sempre, começou animada, 
e seguiu em descenso, sem chegar à extinção, o que 
já é animador. Mas a Escola segue não valorizando 
essa atribuição, preferindo ser formadora de Estatís-
ticos, uma vertente histórica cristalizada, sem dúvi-
da a merecer valorização. Mas, a outra vertente da 
história, reiteradamente desprezada e descuidada 
ao longo do tempo, a da formação continuada de 
pessoal, precisa ser tratada com seriedade, precisa 
ser valorizada, ser cristalizada. Sem essa segunda 
vertente a Escola será sempre um dilema institu-
cional, antes que uma vantagem, e estará sempre a 
provocar polêmica. (SENRA, 2009a)

Em 2016, em entrevista para o livro “O desa� o 
de retratar o país. Entrevistas com o presidentes do 
IBGE no período de 1985 a 2015”, ao ser perguntado 
sobre o papel da ENCE no IBGE Eduardo Pereira Nu-
24 Haver ou não este vínculo entre um plano de formação 
com um plano de cargos e carreira não é matéria pacífi ca, 
muito ao contrário é algo bastante polêmico.
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nes fez um comentário: “O papel da ENCE no IBGE 
ainda está por vir”, e após várias re� exões interes-
santes, acrescentou: “O estatístico da ENCE tem uma 
capacidade técnica excelente, mas com pouca visão 
gerencial.”; e conclui: “Um técnico, cada vez mais, 
nessa área cientí� ca e tecnológica, não pode abdi-
car do conhecimento gerencial” (SENRA, et al, 2016: 
396-397). Assim sendo, ainda há uma visão crítica 
sobre a Escola.

Por � m, valerá registrar que um programa de 
doutorado foi aprovado pela CAPES em 26 de mar-
ço de 2014, na gestão de Wasmália Bivar, tendo iní-
cio em março de 2015. Está inserido na grande área 
de Ciências Sociais Aplicadas da CAPES, em sua área 
de Planejamento Urbano e Regional / Demogra� a, e 
nesta área, na subárea de Demogra� a. 

Palavras (talvez)  fi nais
Alguns países seguem buscando uma nomen-

clatura harmonizada para os produtores das esta-
tísticas, e mesmo a adotam, e sempre usando a raiz 
“estat”. Esta busca se perdeu no IBGE ao longo dos 
tempos, e os planos de carreira o mostram; com a 
entrada de diferentes pro� ssionais, com diversas 
formações; até mesmo os estatísticos, todos passa-
ram a receber nomes gerais como “analistas”, “con-
sultores”, “pesquisadores”, e que tais, conforme os 
momentos. Claro, o público externo segue vendo 
como estatístico (ou como geógrafo) a todo pro� s-
sional que trabalha no IBGE, ainda que ele não seja, 
e muitos não são: em suma, um economista se dirá 
sempre um economista, o mesmo valendo para 
qualquer outra formação. 

Quanto a um saber comum, mínimo, em estatís-
tica, tão longamente debatido, ele segue por certo 
em pauta, e é importante. O fato de haver mais e 
mais economistas entre os produtores das estatísti-
cas no quadro atenua esse ponto, mas há uma outra 
questão mais abrangente raramente tangenciada 
ao longo do tempo e jamais de forma ampla e com-
pleta. Trata-se de ensinar a complexa realidade do 
processo de pesquisa numa instituição estatística de 
grande porte. Dito de outra forma, a pesquisa prati-
cada não está voltada a validar ou negar hipóteses, 
mas antes a levantar grandes bases de dados sobre 
certos assuntos, permitindo diferentes apropriações, 
por diversos pesquisadores, eles sim voltados às lides 

acadêmicas da validação ou negação de hipóteses, 
bem assim, aos analistas políticos na avaliação e/ou 
formulação de políticas públicas. Tudo isso faz com 
que no cotidiano das instituições estatísticas, sua 
prática de pesquisa seja inteiramente diferente do 
que quer que se aprenda em metodologia / episte-
mologia de pesquisa nas universidades, donde, en-
tão, uma reformação institucional aos pro� ssionais 
contratados é fundamental, e é nesse contexto que 
se deveria uniformizar a formação em estatística dos 
produtores das estatísticas. Assim, haver uma Escola 
como a ENCE teria papel facilitador nessa reforma-
ção dos produtores das estatísticas tanto no IBGE, 
quanto nos demais órgãos membros do Sistema Es-
tatístico, mas a ENCE não tem uma atitude proativa, 
seguindo somente reativa, sempre a espera... 
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Institucionalização da 
avaliação de políticas 
públicas no governo do 
estado de Goiás

Guilherme Resende Oliveira1

1- INTRODUÇÃO
A avaliação de políticas públicas é um podero-

so instrumento de gestão, pois permite geração de 
conhecimento sobre a gestão pública e, principal-
mente, tomar decisões sobre as políticas/projetos 
governamentais baseado em evidências, ou seja, 
com subsídio técnico. Além disso, a avaliação contri-
bui para uma maior transparência das ações gover-
namentais e funciona como um sistema de freios e 
contrapesos na medida em que veri� ca os desem-
penhos dos gestores públicos.

Neste ano de 2016, complicado pela situação 
econômica e de ajustes administrativos do Governo 
do Estado, a necessidade de avaliação é ainda maior, 
pois o ajuste econômico não pode ser feito pela 
exaurida fórmula de corte de despesas e aumento 
de receitas. Em muitos casos, projetos que funcio-
nam acabam não sendo priorizadas, e políticas que 
não têm resultados acabam continuando inercial-
mente. A decisão deve ser racionalizada, e não ape-
nas política. Para isso, uma alternativa que contribui 
para a decisão racional é um sistema de avaliações 
que produza e organize as informações, levando co-
1 Pesquisador do Instituto Mauro Borges e Doutor em 
Economia pela UnB. Av. República do Líbano nº 1945, 3º 
andar, Setor Oeste, Goiânia – GO. CEP: 74.125-125. E-mail: 
guilherme-ro@segplan.go.gov.br.

nhecimento para a Administração Pública.
O Poder Executivo manifestou seu interesse em 

avançar em relação a este tema por meio do Plano 
Plurianual (PPA) de 2016-2019, em que o Poder Legis-
lativo aprovou a institucionalização da avaliação de 
políticas públicas. A previsão legal está contida no 
PPA atual – Lei Nº 19.224, de 13 de janeiro de 2016:

Art. 13. O Plano Plurianual e os seus pro-
gramas serão avaliados anualmente pela 
Secretaria de Estado de Gestão e Planeja-
mento e pela Controladoria- Geral do Esta-
do, observados os princípios da e� ciência, 
e� cácia e efetividade.

§ 3º - A avaliação das políticas públi-
cas será realizada pelo Poder Executivo 
mediante a aplicação de metodologia de 
monitoramento e avaliação dos programas 
de governo, a ser estabelecida em regula-
mento.

Contudo, a avaliação ainda carecia de regula-
mentação, que veio posteriormente por meio do 
marco legal recentemente publicado mediante o 
Decreto N° 8.708, de 26 de julho de 2016 (ver Anexo). 
Este prevê a criação de um comitê responsável pelas 
avaliações, além do Plano Anual de Monitoramen-
to e Avaliação. Portanto, existe um grande trabalho 
pela frente, que deve ser atentamente planejado e 
articulado, pois apenas assim, as avaliações poderão 
ser um instrumento efetivo de subsídio à tomada de 
decisão.

Neste sentido, para que o projeto de avaliação, 
recém institucionalizado, continue seu prossegui-
mento, é necessário criar as condições ambientais 
por meio do desenvolvimento da cultura de avalia-
ção nas organizações públicas; estruturar a área com 
pro� ssionais quali� cados; aproximar de parceiros; 
entre outros fatores expostos a seguir. Assim, o pro-
cesso de implementação levanta re� exões necessá-
rias para todos os agentes (que serão) envolvidos, 
especialmente aqueles ligados à Administração Pú-
blica.

Este estudo trata-se de um relato de experiên-
cia, portanto, prioriza-se uma apresentação didáti-
ca do contexto estadual da institucionalização da 
política de avaliação no setor público, sua situação 
atual, principais di� culdades e próximos passos para 
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o processo de estruturação institucional e prática. 
Neste sentido, é feito um esboço do sistema de ava-
liação das políticas públicas, que pode ser adotado 
pelo Governo do Estado de Goiás. O estudo é dividi-
do em três seções, contando com esta introdução; 
a próxima seção aprofunda alguns pontos supraci-
tados; e a última faz as considerações � nais. O De-
creto governamental que institui a avaliação consta 
no Anexo.

2- AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO ES-
TADO DE GOIÁS

A prática de monitoramento e avaliação (M&A) se 
expande cada vez mais como um conjunto de ferra-
mentas de gestão imprescindíveis para o desenho, 
a implementação e o controle de políticas públicas. 
Os sistemas de M&A são usados para mensurar a 
quantidade, qualidade e atendimento dos bens e 
serviços prestados pelo Estado, além de permitir a 
compreensão das causas do desempenho dos pro-
gramas governamentais. 

Conforme o IPEA (2015a) 

o propósito da estruturação de um siste-
ma de monitoria consiste em prover infor-
mações sistematizadas sobre a implemen-
tação das ações propostas pela atividade 
planejadora, de forma a auxiliar a tomada 
de decisões e a correção de rumos por par-
te dos gestores por elas responsáveis. De 
modo complementar, o acompanhamento 
se presta a funções como conferir maior 
transparência às ações de governo e favo-
recer a aprendizagem organizacional, en-
tre outras. Já a avaliação foca os resultados 
alcançados pela implementação das ações 
programadas, buscando veri� car sua e� cá-
cia, e� ciência e efetividade na promoção 
dos objetivos propostos. 

A avaliação, por si só, não melhora a percepção 
da sociedade, mas aumenta a transparência (ac-
countability) sobre os resultados das ações do gover-
no, permitindo que a sociedade tenha uma opinião 
mais quali� cada sobre as mesmas.

O debate sobre a gestão voltada para resultados 
em Goiás ocorre em meio à construção do Plano 
Plurianual (PPA) 2016-2019, que reúne os gestores 

de planejamento das diferentes secretarias e que 
compreendem o papel de um planejamento mais 
técnico. Assim, o maior conhecimento dos gestores 
sobre a avaliação tornou a iniciativa a ser vista cada 
vez mais como uma maneira de melhorar as políti-
cas estaduais.

No contexto de elaboração do PPA estadual, em 
que se desenvolvem e aperfeiçoam novas políticas, 
é imprescindível a inserção da avaliação dos proje-
tos governamentais. Especialmente porque as ava-
liações subsidiam as decisões dos gestores, que bus-
cam resolver os problemas da sociedade por meio 
das políticas, programas e ações governamentais. 
Para se ter uma idéia da grandeza dos valores, ape-
nas em 2014, o orçamento estadual previa gastos 
de R$ 10,2 bilhões com a Administração Direta (sem 
contar o pagamento de juros e encargos da dívida). 

A necessidade de avaliar os projetos governa-
mentais do Estado de Goiás aparece pontualmente 
nos objetivos (na descrição inserida no documento 
do PPA) de mais de uma dezena de programas go-
vernamentais e nas mais variadas áreas administra-
tivas. Porém, o termo “avaliação” revela-se explicita-
mente em poucos nomes de programa descritos no 
PPA2, o que lhe tira o status e, consequentemente, 
importância. Assim, apesar da avaliação ser relativa-
mente valorizada e consolidada em algumas áreas 
importantes do setor público, como saúde e educa-
ção, de modo geral, ela ainda é pouco conhecida e 
usada no Governo de Goiás.   

Em certa medida, a avaliação, no seu sentido 
mais amplo, deveria ser realizada pelo Controle In-
terno dos órgãos, bem como pela Controladoria 
Geral do Estado (CGE), como preconiza o artigo 74 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Entretanto, 
o foco desse controle, na maioria das vezes, é com 
a legalidade ou conformidade dos programas, sen-
do, portanto, a e� cácia colocada em segundo plano. 
Ademais, de acordo com a CF/88 o Controle Interno 
não tem a competência de fazer avaliação de efetivi-
dade, isto é, mirar nos impactos e efeitos de médio/

2 Nome dos programas governamentais no PPA 2106-
2019: Sistema de avaliação dos profi ssionais da educação; 
Sistema estadual de avaliação educacional; Controle, 
avaliação e auditoria do SUS; Monitoramento e avaliação 
do sistema de atendimento socioeducativo privativo e 
restritivo de liberdade; e, Meritocracia - seleção, avaliação e 
desenvolvimento gerencial.
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longo prazo dos programas. Além disso, os órgãos 
de controle não possuem essa expertise, que exige, 
em muitos casos, rebuscadas técnicas estatísticas. 

Na maioria dos países e estados do Brasil, a ava-
liação se dá na área de Planejamento ou Finanças 
(Fazenda), por atuarem transversalmente no Esta-
do e terem o papel de planejamento e controle dos 
gastos dos programas governamentais. É dever ins-
titucional dessas secretarias “meio” cobrarem das 
secretarias “� ns” que aperfeiçoem suas políticas e, 
portanto, saiam da inércia de funcionamento dos 
programas. Do contrário, estamos sujeitos às esco-
lhas (essencialmente) políticas de orçamentos feitos 
como colchas de retalhos, além da situação catastró-
� ca de continuarmos com políticas mal executadas 
funcionando e onerando os cofres públicos.

Neste contexto, a Secretaria de Estado de Gestão 
e Planejamento (SEGPLAN) tem o dever institucional 
de monitorar e avaliar o PPA e o Planejamento Es-
tratégico do Governo Estadual, conforme consta no 
artigo 1º do Decreto Nº 7.878 de 2013, que de� ne as 
competências do órgão supracitado. No ciclo de po-
líticas públicas, o processo de planejamento existe, 
assim como o monitoramento das iniciativas estra-
tégicas, que já está relativamente consolidado, es-
pecialmente com o andamento do Programa Goiás 
Mais Competitivo (PGMC). Entretanto, a avaliação é 
incipiente e precisa ser efetivamente inserida dentre 
as etapas do ciclo de gestão. 

A SEGPLAN é um dos órgãos capazes de imple-
mentar este aperfeiçoamento, por atuar no planeja-
mento estadual. Possivelmente, por isso esta secre-
taria aparece com papel relevante para o processo, 
o qual foi preconizado pelo decreto de regulamen-
tação.

Art. 3º. O Comitê de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas  Públicas será com-
posto:  I – pelo Secretário de Gestão e Pla-
nejamento, que o coordenará; 

Art. 5º - Parágrafo único. A Segplan irá 
orientar e prestar apoio técnico aos órgãos 
e às entidades quanto à operacionalização 
das atividades de monitoramento e avalia-
ção de que trata este Decreto. 

Por � m, a iniciativa de avaliar foi recentemente 
reintroduzida no Governo Federal por meio da Por-

taria Interministerial No 102 de 2016, que instituiu o 
Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas 
Públicas Federais (CMAP), com objetivo de aperfei-
çoar ações, programas e políticas públicas do Poder 
Executivo Federal. Essa iniciativa chama atenção 
para a avaliação nos demais Estados da federação. 

A iniciativa do Governo de Goiás segue as mes-
mas diretrizes da federal, que também adotou um 
comitê que irá de� nir as políticas, programas e 
ações que serão objeto de monitoramento e avalia-
ção, e propor diretrizes para aperfeiçoá-las. De acor-
do com o Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), o CMAP recomendará aos órgãos 
responsáveis pelas políticas, a adoção de medidas 
de ajuste e aprimoramento, ancoradas em princí-
pios de transparência, accountability e compromisso 
com resultados, que busquem a interação da Admi-
nistração Pública com o seu ambiente de atuação3.

2.1- Motivação para institucionalização da ava-
liação 

O momento atual promete uma mudança na cul-
tura organizacional. O Governo do Estado preten-
de trabalhar com os indicadores estratégicos, que 
visam aumentar a competitividade do Estado, por 
meio dos seus projetos prioritários. Nesse sentido, 
foi criado o Goiás Mais Competitivo – PGMC – que 
trabalha com um portfólio de políticas públicas vi-
sando à melhoria dos principais indicadores nos 
próximos três anos. A estratégia do programa foi 
formulada através de interações com órgãos seto-
riais, utilizando como insumo o diagnóstico situacio-
nal de Goiás, o qual identi� cou os principais desa� os 
e oportunidades para o avanço da competitividade 
goiana. Para cada um dos desa� os, foi elencado um 
conjunto de possíveis estratégias e indicadores vol-
tados para a superação dos desa� os sociais. Essas es-
tratégias foram detalhadas e aprofundadas através 
da estruturação de programas e projetos, tendo sido 
escolhidos em função da sua e� cácia para produzir 
resultados no curto prazo, da governabilidade do 
governo estadual e de seu custo de implementação.

Fora do PGMC, o processo de monitoramento em 
Goiás é baseado na execução, especialmente física e 
� nanceira, e não na análise de impactos ou causali-

3 http://www.planejamento.gov.br/noticias/governo-
institui-comite-para-monitorar-e-avaliar-politicas-publicas 
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dade. Os registros dos programas ocorrem apenas 
no âmbito orçamentário, � nanceiro e jurídico (legis-
lação, termos de referências, auditorias operacio-
nais...), de modo que não existe uma sistematização 
dos estudos em diretórios ou acervos, que permita 
aos gestores públicos, ou até a população, a apren-
derem com os relatórios e avaliações anteriores. 
Portanto, a ferramenta de gestão do conhecimento 
é função que deve ser cumprida pela SEGPLAN.

A prática de monitorar permite observar os resul-
tados, mas não necessariamente entendê-los. Assim, 
não se sabe a relação causal entre as intervenções 
governamentais e os indicadores de impactos, ou 
seja, não é possível dizer que as políticas estão ten-
do resultados efetivos sobre a população. A avalia-
ção da execução busca entender o resultado preten-
dido, que é fruto de vários processos, circunstâncias 
e atores. Logo, a avaliação permite fazer inferências 
causais, portanto, mensurar de modo mais � dedig-
no os reais impactos alcançados pela política. Este é 
um trabalho que deve ser feito pelo poder público, 
de modo a garantir a geração de conhecimento so-
bre a gestão pública, além de conferir maior trans-
parência de suas ações. 

IPEA (2015b) destaca que hoje a 

avaliação se confunde com o monitora-
mento, assumindo feições de mera forma-
lidade. Não há, a rigor, uma sistemática de 
avaliação direcionada a veri� car o alcance 
ou não dos objetivos propostos para os 
programas, nem de aferir a efetiva contri-
buição de cada um deles para a promoção 
das diretrizes estratégicas do governo. Isto 
não surpreende, tendo em vista os efei-
tos combinados de dois fatores principais. 
Apesar de serem muito válidas as avalia-
ções esporádicas, elas são dispersas e não 
necessariamente têm como objeto os pro-
jetos prioritários e não garantem uma me-
lhoria na gestão, já que nem sempre aten-
dem os interesses dos gestores públicos 
ou propõem subsídios para a correção de 
rumos.

O primeiro fator tem a ver com o caráter 
exaustivo da programação do PPA, que di-
� culta em muito a realização de avaliações 
em processo da implementação da progra-

mação proposta, de periodicidade anual, e 
mesmo de avaliações dos resultados � nais, 
a cada quadriênio. O segundo guarda rela-
ção com de� ciências ou fragilidades técni-
cas e institucionais dos aparatos adminis-
trativos estaduais no tocante à capacidade 
de realizar avaliações sistemáticas de políti-
cas públicas e ações do governo. 

A avaliação também contribui para um maior 
controle social, pois permite a participação da socie-
dade na gestão pública na medida em que aumen-
ta o entendimento sobre as principais políticas de 
governo. Assim, não só se fortalece o controle da 
gestão pública, mas também se amplia a cidadania, 
com o envolvimento dos cidadãos. Neste sentido, 
é importante que os estudos de avaliação também 
sejam divulgados nos Conselhos Gestores de políti-
cas públicas, os quais atuam nas mais diversas áreas 
sociais e são um importante elo entre sociedade e 
governo.

2.2- Experiência, andamento e futuro da avalia-
ção 

No que tange à prática de avaliação, apenas al-
guns projetos deverão ser analisados, inclusive de-
vido ao custo operacional da avaliação, que é maior 
quanto mais profunda esta for, a depender de fa-
tores como o levantamento de informações, con-
tratação de equipe técnica, escala da política, etc. 
Ademais, salienta-se o caráter político da escolha, 
ou seja, há que se ter vontade política para se ava-
liar. Complementar a isso, deve-se levar em conta a 
decisão técnica conjunta da área responsável pelo 
M&A, pois o desenho do sistema de M&A não pode 
ignorar as decisões do alto escalão no seu arranjo 
institucional. Convém ressaltar que a avaliação é ine-
rentemente um processo político.

Naturalmente, o processo de M&A de uma polí-
tica deve estar alinhado aos interesses da socieda-
de. Entretanto, o principal consumidor da avaliação 
deve ser o gestor do projeto avaliado. Portanto, este 
deve participar ativamente do processo de constru-
ção da avaliação. Neste sentido, a falta de cultura 
de avaliação no Estado visa agregar à média buro-
cracia, especialmente os gestores das políticas, uma 
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melhor gestão dos dados administrativos (indicado-
res de insumo, processo, produto) dos programas/
ações, e um maior entendimento a respeito dessas 
informações e relação com os indicadores de resul-
tados e de impactos.

Além do Decreto que prevê a criação de um co-
mitê responsável pelas avaliações, a Administração 
Pública Estadual deu alguns importantes passos no 
período recente. Foi feita uma série de iniciativas 
com o intuito de promover o desenvolvimento da 
área de avaliação. O Instituto Mauro Borges (IMB) 
identi� cou esta demanda latente por parte do Esta-
do e começou a dar alguns passos na direção de or-
ganizar, pro� ssionalizar e instituir a avaliação como 
uma política pública. 

Em 2014, o IMB liberou um pesquisador para fa-
zer o curso avançado de avaliação de políticas pú-
blicas, pela Fundação Itaú Social (FIS), na FGV-SP, e 
iniciam-se as pesquisas de avaliação dentro do ins-
tituto. Essas avaliações passam a compor o portfó-
lio de estudos do IMB e puderam ser usadas pelos 
gestores públicos do Governo de Goiás. Entre essas, 
destacam-se os estudos4: do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que é ad-
ministrado pelo Conselho de Desenvolvimento do 
Estado (CDE/SED); do Programa Bolsa Futuro; sobre 
o Programa Renda Cidadã (SEMIRA); e, o trabalho 
Proposta para a avaliação das políticas públicas para 
o Governo do Estado de Goiás.

Ainda no ano de 2014, o IMB trouxe o curso bási-
co de avaliação da Fundação Itaú Social, promoven-
do o debate no governo e capacitando 25 gestores 
a avaliarem os impactos de políticas. Contudo, a ine-
xistência de uma área e política de avaliação di� cul-
tou a convergência de pesquisas avaliativas por esse 
grupo. 

Para contribuir na discussão sobre avaliação den-
tro do estado, no ano de 2015, foi realizado o primei-
ro Seminário sobre avaliação de políticas públicas, 
que contou com as contribuições de pesquisadores 
renomados na área como, José Celso Cardoso (IPEA 
- Diretor de Planejamento, Monitoramento e Avalia-
ção do PPA 2012-2015), Alexandro Pinto (Diretor do 
Departamento de Avaliação da SAGI/MDS) e Kari-
na Bugarin (Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
4 Nem todos foram publicados, com relatórios e apresen-
tações realizados em âmbito interno à Administração 
Estadual.

Presidência da República). Este evento contou com 
a participação de quase 100 pessoas, especialmente 
do setor público e academia.

Em 2016, foi realizado o 2º Seminário sobre ava-
liação de políticas públicas, que contou com a par-
ticipação de pro� ssionais de renome na área, como 
Rogerio Boueri Miranda (coautor do livro Avaliação 
da Qualidade do Gasto Público e Mensuração da E� -
ciência, lançado pela Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN/MF), Marcia Joppert (diretora da Rede Brasileira 
de Monitoramento e Avaliação) e Oswaldo Yoshimi 
Tanaka (Coordenador do Grupo de Trabalho de Ava-
liação da Associação Brasileira de Saúde Coletiva). 

Os seminários sobre avaliação de políticas pú-
blicas fazem parte de uma das estratégias de pro-
moção sobre o tema, além da divulgação do papel 
da SEGPLAN no processo de avaliação. Esta é uma 
das maneiras mais efetivas e e� cientes de fomentar 
a discussão e aproximar os gestores públicos, socie-
dade e academia.

No IV Encontros do IMB, foi aplicado um questio-
nário sobre a platéia, em que:

• 100% concordam que o sistema de M&A pode 
contribuir para o aperfeiçoamento da política 
pública em que atuam.

• 100% das pessoas gostariam (concordaram ple-
namente ou parcialmente) que seu programa 
fosse avaliado no próximo ciclo do PPA (2016 
-19).

• 58% concordaram que na concepção do progra-
ma houve preocupação em realizar avaliações 
periódicas. Apesar disso, 55% informaram que 
não existe avaliação dos programas.

• Já o questionário do V Encontros do IMB, que 
teve mais 120 participantes, constatou que:

• 95% gostariam que o programa fosse avaliado 
no próximo ciclo do PPA.

• 77% concordam em ter um percentual do orça-
mento do programa (por exemplo, 2%) destina-
do à sua avaliação.

• 62% preferem ter uma avaliação/estudo realiza-
da pela academia/universidade do que por uma 
consultoria/consultor. E 83% concordam que a 
avaliação do programa deve ser realizada em 
parceria com a equipe responsável pela sua exe-
cução.
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Esses resultados indicam, por parte do público 
presente nos dois seminários, o desejo de que a 
avaliação de políticas públicas seja usada na Admi-
nistração Pública. Mais do que isso, sugerem alguns 
apontamentos especí� cos em relação ao seu funcio-
namento. 

Assim, a SEGPLAN evoluiu na tentativa de estru-
turar a rede de avaliação. Além de capacitar e sensi-
bilizar a sociedade, incluindo os servidores públicos. 
Houve aproximação com alguns parceiros, como a 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Fundação de 
Amparo à Pesquisa (FAPEG) e IPEA, as quais terão um 
importante papel no processo. 

No segundo semestre de 2016, o IMB, em parce-
ria com a SEDUCE, trará novamente o curso de ava-
liação de políticas públicas da Fundação Itaú Social, 
que capacitará mais 40 gestores públicos e acadê-
micos. Além disso, outro curso de avaliação foi dese-
nhado e será ofertado pela Escola de Governo Hen-
rique Santillo, para os servidores públicos do Estado 
de Goiás. Como a Escola está ligada à SEGPLAN, a ca-
pacitação de novos servidores será da sua governa-
bilidade, isto é, como o novo curso é lecionado por 
professor do Governo do Estado, existe a possibili-
dade de capacitar novos avaliadores na medida em 
que a demanda for levantada pela Administração 
Pública. Assim, a falta de cultura e quali� cação dos 
servidores, que ainda é um entrave à avaliação de 
políticas pelo Governo de Goiás, não será mais um 
problema em um horizonte de médio prazo. Com 
isso, criam-se melhores condições para uma gestão 
pública voltada para resultados.

Diversos estudos sugerem que para que a siste-
mática de M&A seja efetiva, isto é, que seu efeito te-
nha impacto efetivo na gestão das políticas públicas, 
seu funcionamento deve ser institucionalizado, pois 
além da força legal, garante-se o seu caráter perene 
e contínuo. Neste sentido o M&A foi contemplado e 
regulamentado no PPA estadual. 

Apesar de ser condição necessária, a criação de 
um arcabouço legal não é su� ciente para desenvol-
ver a cultura de avaliação. Assim, é fundamental que 
seja criada uma área especí� ca com uma equipe e 
um colaborador responsável para manter a sistemá-
tica em pleno funcionamento, além de responder 
legalmente pelos processos envolvidos. É consensu-
al que nas organizações, as atividades não se desen-

volvem sem um responsável ou líder – este caso não 
seria diferente. 

Entre as possíveis di� culdades para o desenvolvi-
mento da avaliação no Estado, uma das principais é 
a resistência a mudanças. Provavelmente, o fato dos 
gestores terem os seus projetos avaliados os deixará 
receosos em liberar os dados administrativos e, so-
bretudo, em serem “vigiados” por um servidor ex-
terno. Neste caso, o papel do avaliador é confundido 
com o do auditor, ou do controle externo, que bus-
cam ilegalidades e falhas na política com o intuito 
de responsabilizar. Porém, atingido o ponto de in� e-
xão e maturidade, dado o devido reconhecimento 
pelo setor público e sociedade, a avaliação passa a 
reconhecer os bons gestores, e exigir melhoras dos 
gestores menos e� cientes.

Outra di� culdade, no atual contexto, é o ajuste 
econômico em andamento. Este prejudicará a exe-
cução do orçamento voltado à avaliação e, portan-
to, di� cultará a contratação de recursos humanos 
e tecnológicos para a realização dos trabalhos ava-
liativos. Mas se o sistema de avaliação já estivesse 
implantado, e devidamente funcionando, seria uma 
ferramenta importantíssima para a tomada de deci-
são de quais programas deveria ser mantidos. Neste 
sentido, é necessário que a Administração Pública 
reconheça que os custos da avaliação podem ser 
bem menores que os benefícios alcançados, como 
já foi exaustivamente ressaltado.

Tudo isso acontece devido à falta de cultura de 
avaliar. É necessário que todos na organização este-
jam envolvidos no processo de mudança. Entretan-
to, muitas vezes o papel de iniciador do processo 
cabe, em grande parte, ao nível estratégico ou ao 
alto escalão do governo. Não que deva ser um pro-
cesso top-down, mas deve ser encarado como uma 
mudança integrada, pois sem a participação dos 
servidores e de alguns stakeholders, � ca difícil im-
plantar as mudanças e criar um ambiente de apren-
dizado constante com mudanças sustentáveis, por-
tanto, ressalta-se a vontade política em contribuir 
para o processo. 

A avaliação deve ser fomentada com alta cola-
boração entre o corpo da SEGPLAN, SEFAZ, acadê-
micos, instituições de pesquisa e fomento, como a 
FAPEG, consultores/consultorias, entre outras insti-
tuições, com o objetivo de desenhar e implementar 
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as avaliações que servirão à melhoria da gestão do 
Governo do Estado, mais especi� camente, dos pro-
gramas executados pelas secretarias de Estado. Por-

tanto, o sistema necessitaria dos seguintes agentes, 
que se relacionariam institucionalmente da seguinte 
maneira.

Inicialmente, o sistema voltaria seus esforços para 
a demanda apresentada pelo comitê, que indicará, 
entre os programas prioritários, quais serão avalia-
dos. Portanto, a oferta de avaliações estaria voltada 
para a demanda do Governo do Estado. Como pre-
visto no Decreto, o sistema será coordenado pela 
SEGPLAN, a qual realizará, acompanhará e � scalizará 
a qualidade dos estudos e relatórios contratados ou 
feitos em regime de parceria. 

Inclusive, esta é outra di� culdade do projeto: a 
execução das avaliações. Neste sentido, possíveis 
soluções seriam: a contratação direta de consultores 
e bolsistas, com coordenação do corpo próprio da 
SEGPLAN; a abertura de editais temáticos de pesqui-
sa da FAPEG, focados nas políticas a serem avaliadas; 
ou Acordos de Cooperação Técnica (ACT), com ou-
tras instituições que possuem expertise em avaliar e 
desejo em colaborar. 

Além disso, a aproximação com a Academia pode 
permitir a realização de avaliações sem custos, com 
a produção de dissertações e monogra� as sobre os 
programas de interesse do Governo. Neste sentido, 
o que é um problema para o Estado (programas ine-
� cientes), pode ser uma oportunidade para a Acade-

 Figura 1: Arranjo Institucional do Sistema de M&A do Governo de Goiás 

mia, que adiciona às analises o seu rigor cientí� co, 
em muitas vezes, negligenciado pelos gestores pú-
blicos, que buscam o pragmatismo e podem ajudar 
para tornar a pesquisa acadêmica mais aplicada. 
Portanto, essa relação deve gerar uma aproximação 
entre Academia e Governo, fundamental para uma 
maior sinergia e, consequentemente, melhor funcio-
namento de ambas as instituições. 

Ressalta-se que a avaliação externa evita con� ito 
de interesses, além de terem maior imparcialidade e 
credibilidade. Por outro lado, os avaliadores internos 
têm maior familiaridade com os programas e aber-
tura com os gestores. Neste sentido, as avaliações 
realizadas pelo IMB ou SEGPLAN são consideradas 
externas, quando se referem a programas executa-
dos por outras secretarias. E no caso das avaliações 
realizadas por agentes não governamentais, o papel 
da SEGPLAN e IMB seria de supervisão e auditoria 
dos trabalhos realizados. Logo, haveria a participa-
ção de servidores públicos em ambos os casos.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o Governo do Estado faz avaliações 

pontuais de suas políticas, sem um processo siste-
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mático, rigoroso ou que possua mecanismos padro-
nizados para o aprimoramento da qualidade dos 
projetos governamentais. Iniciativas como a criação 
da área de avaliação permitirão ao Estado adquirir 
inteligência organizacional para fazer o seu próprio 
“dever de casa”, via maior pro� ssionalização da ges-
tão pública e equilíbrio � scal sustentável. A gestão 
do conhecimento facilitará o processo de aprendiza-
do, além de aumentar a sinergia entre as instituições 
de planejamento e na própria máquina pública, 
além de permitir uma evolução na percepção da so-
ciedade, por meio da transparência (accountability) 
sobre os resultados das ações do governo e a me-
lhoria da qualidade dos serviços públicos.

O Decreto recém publicado proporcionou um 
avanço, pois institucionalizou a avaliação no Gover-
no do Estado de Goiás. Contudo, a implementação 
prática talvez seja o passo mais importante desse 
processo, do contrário, será mais uma “lei para inglês 
ver”. Pior, perder-se-á a oportunidade que foi criada 
com o atual ambiente de mudanças e a expectativa 
dos gestores, causada pelas iniciativas como os cur-
sos de capacitação e seminários.     

O foco das avaliações deve ser os projetos moni-
torados pelo PGMC, que tem um viés de curto prazo, 
que faz com que a carteira de projetos foque na e� -
cácia dos programas. Assim, a efetividade das polí-
ticas, ou seja, seus impactos de médio/longo prazo 
são colocados em segundo plano. Neste sentido, o 
papel dos agentes que realizarão o monitoramen-
to e a avaliação, ressaltada a separação entre essas 
duas atividades, � caria claro. Um subsidiaria o outro, 
contribuindo para um maior entendimento sobre os 
efeitos (de curto e longo prazo) das políticas e con-
vergindo para o seu aperfeiçoamento. 

Para conciliar a complexa demanda de avalia-
ções, deve-se estabelecer mecanismo de pactuação 
da agenda de trabalho do sistema de M&A. Isto as-
segurará a condução adequada dos projetos esco-
lhidos e as demandas emergenciais de pesquisa ou 
indicadores (JANUZZI, 2016). Por isso, a instituciona-
lização da seleção de avaliações deve estar em acor-
do com o Plano Anual de Avaliação, articulada com 
as demais iniciativas da gestão pública e ser patroci-
nada pelos gestores do mais alto escalão do Estado.
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ANEXO

DECRETO N° 8.708, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Institui a Avaliação das Políticas Públicas e cria o Comitê de Monitoramento 
e Avaliação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás.
  

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e em consonância com o art. 13, § 
3º da Lei nº 19.224, de 13 de janeiro de 2016, e tendo em vista o que consta do Processo nº 201600013001471,
 
D E C R E T A:
 
Art. 1º Fica instituída a Avaliação de Políticas Públicas no âmbito do Poder Executivo, com o objetivo de:

I – promover o aperfeiçoamento das políticas públicas, programas e ações do governo, em prol do alcance de 
melhores resultados nos serviços prestados ao cidadão;
II – aprimorar a alocação de recursos e a racionalização do gasto público.
Parágrafo único. A avaliação de que trata este Decreto consiste na análise das políticas públicas e dos programas 
com os respectivos atributos,  resultados esperados e alcançados, examinando a cadeia de resultados, os 
processos, os fatores contextuais e a causalidade, a � m de entender os alcances ou a ausência deles.

Art. 2º Fica criado o Comitê de Monitoramento e Avaliação (M&A), com a � nalidade de coordenar a Avaliação de Políticas 
Públicas, exercendo, entre outras, as seguintes atividades: 

I – elaboração do Plano Anual de Monitoramento e Avaliação, com a seleção das políticas, dos programas e das 
ações que serão objeto de avaliação; 
II – análise do desenho e implementação de um grupo selecionado de políticas, programas e ações; 
III – análise da e� ciência, equidade, e� cácia, efetividade e sustentabilidade de programas e ações selecionados, 
bem como seu alinhamento com as diretrizes expressas no Plano Plurianual; 
IV – análise da capacidade institucional dos órgãos e das entidades  para formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação das políticas, dos programas e das ações selecionados; 
V – análise do per� l e da avaliação da satisfação dos bene� ciários e usuários das políticas, dos programas e das 
ações selecionados; 
VI – análise das estratégias de � nanciamento das políticas, dos programas e das ações selecionados; 
VII – proposição de diretrizes e aprimoramento no desenho, implementação, monitoramento e avaliação das 
políticas, dos programas e das ações selecionados; 
VIII – instituição de Grupos de Trabalho (GT’s) temáticos para as atividades de monitoramento e avaliação. 

Art. 3º O Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas será composto: 
I – pelo Secretário de Gestão e Planejamento, que o coordenará; 
II – pelos Superintendentes Central de Planejamento, de Orçamento e Despesa e do Instituto Mauro Borges de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB;
III – pelo Superintendente do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda; 
IV – pelo Superintendente Central de Controle Interno da Controladoria Geral do Estado. 

Art. 4º Os membros do Comitê de M&A poderão indicar os respectivos suplentes, que serão designados pelo Secretário 
de Gestão e Planejamento. 

Art. 5º Os trabalhos realizados pelos Grupos de Trabalho Temáticos no âmbito do Comitê de M&A serão coordenados 
pelos órgãos que o compõem, conforme área de competência de cada órgão ou da política, do programa e da ação 
selecionados. 
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Parágrafo único. A Segplan irá orientar e prestar apoio técnico aos órgãos e às entidades quanto à operacionalização 
das atividades de monitoramento e avaliação de que trata este Decreto. 

Art. 6º A Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg) e a Escola de Governo Henrique Santillo apoiarão as atividades do 
Comitê e seus Grupos de Trabalho no âmbito das respectivas competências. 

Art. 7º Poderão ser convidados a contribuir com o Comitê e seus Grupos de Trabalhos representantes de órgãos e 
entidades externas. 

Art. 8º Os órgãos e as entidades responsáveis pelas políticas,  pelos programas e pelas ações selecionados deverão 
disponibilizar suas bases de dados e informações necessárias às atividades de monitoramento e avaliação de que trata 
este Decreto.
 
Art. 9º As atividades de que trata este Decreto não substituem as atividades de monitoramento e avaliação desenvolvidas 
pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo. 

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Fundação SEADE 
aprimora linha 
de pesquisa sobre 
relacionamento 
de registros 
administrativos 
adotando metodologia 
de vinculação 
determinística de bases 
de dados 

Bernadette Cunha Waldvogel 
Analista de Projetos da Fundação SEADE

Apresentação
A Fundação Seade responde pelo Sistema de Es-

tatísticas do Registro Civil do Estado de São Paulo, 
produzido com base na pesquisa de eventos vitais: 
casamentos, nascimentos e óbitos, nos Cartórios de 
Registro Civil de todos os municípios paulistas. Esse 
sistema integra o Sistema Nacional de Estatísticas 
do Registro Civil coordenado pelo IBGE.

Mensalmente, os cartórios enviam ao Seade ar-
quivos com informações sobre os registros civis e 
uma cópia das respectivas declarações de óbito e de 
nascido vivo. O processamento dessas informações, 

gera rica base de estatísticas de mortalidade, natali-
dade e nupcialidade, cobrindo o universo de even-
tos ocorridos e registrados no Estado. Cabe destacar 
que essas informações são produzidas desde o � nal 
do século XIX e constituem importante acervo de 
dados disponível na Fundação Seade.

Tradicionalmente, o Seade processa de forma in-
tegrada os registros civis de óbito e de nascimento, 
com as respectivas declarações. A vinculação entre 
os casos presentes nesses dois instrumentos per-
mite a reunião de todas as variáveis em uma única 
base de dados, que é aprimorada por rotinas de 
veri� cação e consistência. A integração sistêmica 
entre os instrumentos demográ� co e epidemioló-
gico é inédita no País e foi decisiva na evolução da 
qualidade das estatísticas vitais paulistas. 

O uso de tais dados vem se renovando em fun-
ção de novas e crescentes demandas, o que repre-
senta constante chamamento para a produção e 
análise das estatísticas vitais no Seade. A diversida-
de da demanda é uma característica que exige abor-
dagens metodológicas mais complexas e sintonias 
mais � nas de acordo com a � nalidade desejada. O 
fato da produção estar organicamente integrada às 
atividades de análise, ao longo de sua existência, 
assegurou a retroalimentação contínua de observa-
ções críticas e valiosas para o aperfeiçoamento das 
estatísticas vitais produzidas na Fundação Seade. 

A elaboração de indicadores demográ� cos asso-
ciados à multiplicidade temática, envolvendo o uso 
das estatísticas vitais, resultou em interesse crescen-
te por parte de instituições responsáveis, direta ou 
indiretamente, por atividades de planejamento no 
âmbito governamental, assim como muito contri-
buiu para diversas aplicações em pesquisas acadê-
micas, para a mídia e o público em geral.  

Desenvolvimento de nova linha de pesquisa
A experiência adquirida com exploração e aná-

lise de registros administrativos incentivou novos 
desa� os metodológicos de relacionamento de dis-
tintas bases de dados. 

Esse conhecimento credenciou a Fundação Sea-
de a desenvolver nova linha de pesquisa visando o 
relacionamento entre as bases de estatísticas vitais 
e outras bases de microdados de registros adminis-
trativos. Essa atividade tem sido aprimorada pela 
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Fundação Seade, ampliando de forma relevante o 
potencial de análise e utilização das estatísticas de 
nascimento e de óbito.

O modelo adotado no Seade é a vinculação de-
terminística, que identi� ca informações referentes à 
mesma pessoa presente em distintas bases de da-
dos. Para sua aplicação é imprescindível que ambas 
as bases disponham de variáveis de identi� cação, 
como nome do indivíduo, nome de sua mãe e data 
de nascimento. 

Tal modelo permite a comparação de variáveis 
selecionadas e a formação de pares com os casos 
comuns, que são então validados para a certeza 
sobre a veracidade dos pares formados. Quando 
surgem dúvidas, os casos passam por análise indi-
vidualizada, contando com informações adicionais 
que melhor identi� quem o par. 

Considera-se fundamental essa precisão no mo-
delo de vinculação adotado, pois as informações 
resultantes são geralmente utilizadas para orientar 
políticas de saúde pública, assim como para o acom-
panhamento da situação de vida de pacientes aten-
didos em estabelecimentos de saúde, por exemplo, 
podendo gerar algum tipo de constrangimento se o 
resultado da vinculação for indevido.

Na concepção desta nova linha de pesquisa, fo-
ram desenvolvidas rotinas automatizadas que pos-
sibilitaram, entre outros recursos: de� nir campos 
adicionais a serem considerados; compatibilizar as 
variáveis nas duas bases de dados; uniformizar os 
nomes nas duas bases; vincular as bases; e formar 
os pares selecionados.

As rotinas utilizadas têm sido aprimoradas ao 
longo do tempo, permitindo ampliar os recursos de 
análise para o preparo das variáveis a serem com-
paradas, assim como utilizar maior número de va-
riáveis na comparação das bases, oferecendo maior 
diversidade na elaboração dos critérios de compa-
ração. 

A padronização das variáveis é de fundamental 
importância para obter maior e� cácia na identi� ca-
ção dos casos comuns às duas bases, contando com 
informações que utilizam regras idênticas de escrita 
nos dois bancos relacionados.

No processo de vinculação, são elaborados crité-
rios para formação de pares, que podem ser de dois 
tipos: por igualdade e por semelhança. Na compara-

ção por igualdade, observa-se se a variável selecio-
nada possui preenchimento idêntico nas duas ba-
ses. Na comparação por semelhança, veri� ca-se se a 
semelhança no preenchimento é igual ou superior a 
um nível preestabelecido. A seleção dos pares é en-
tão realizada em duas etapas: automática e visual.

A seleção automática ocorre quando todas as va-
riáveis de� nidas para a vinculação coincidem total-
mente. Quando o par selecionado apresenta algum 
tipo de discordância, torna-se necessária uma análi-
se visual, que é realizada caso a caso, comparando-
se as demais informações contidas nas bases, para 
posterior con� rmação ou não.

A seleção visual é realizada com dupla veri� ca-
ção, ou seja, por dois técnicos que têm seus traba-
lhos comparados e, na ocorrência de seleção dis-
cordante, nova análise conjunta é realizada para a 
decisão � nal a ser tomada. Este procedimento reduz 
a possibilidade de erro na seleção, pois os casos di-
vergentes costumam ser os mais complicados, além 
de diminuir o erro aleatório do técnico no processo 
de seleção visual.

O principal resultado obtido por meio do modelo 
de vinculação determinística de bases de dados é 
a possibilidade de criação de uma nova base mais 
completa e de melhor qualidade, que abre oportu-
nidades e perspectivas de realização de pesquisas 
mais aprofundadas sobre a realidade em diversos 
setores. 

Os ganhos com a utilização conjunta de diferen-
tes bases, produzidas com objetivos especí� cos, são 
muito importantes. A utilização isolada de tais bases 
nem sempre oferece quanti� cação e detalhamento 
su� cientes para se compreender adequadamente o 
fenômeno que se pretende avaliar, enquanto a vin-
culação integra e racionaliza o seu uso. 

Algumas experiências realizadas
A linha de pesquisa relacionada à vinculação de 

bases de dados tem aberto novas perspectivas de 
trabalhos conjuntos com setores governamentais, 
universidades, centros de pesquisa e hospitais da 
rede pública. As instituições procuram a Fundação 
Seade com o objetivo de relacionar seus sistemas de 
registro, dados de pesquisa cientí� ca, ou de cadas-
tro de pacientes de determinada doença, com vistas 
a ampliar o dimensionamento da população alvo da 
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pesquisa e a estimar a sobrevida de seus pacientes.
É possível mencionar algumas parcerias que 

representaram, e ainda representam, importante 
avanço nas áreas especí� cas de sua abrangência. A 
primeira, com o Centro de Referência e Treinamento 
em Aids da Secretaria de Estado da Saúde, resultou 
na elaboração da Base Integrada Paulista de Aids – 
BIP-Aids, a partir da vinculação entre os casos noti-
� cados e os óbitos por Aids ocorridos e registrados 
no Estado de São Paulo. Essa base é referência para 
orientar e monitorar ações, na área da saúde, diri-
gidas à população vivendo com Aids no Estado. A 
parceria teve início em 1997 e é renovada todos os 
anos com a atualização da referida base. 

  Parcerias � rmadas com centros de pesquisa e 
hospitais, como Instituo de Câncer do Estado de 
São Paulo, Fundação Oncocentro, Departamento de 
Dermatologia da Fundação Faculdade de Medicina 
da USP, Hospital A. C. Camargo, Instituto do Coração 
- Incor, Hospital Universitário da USP, Hospital das 
Clínicas, para citar apenas alguns exemplos, possi-
bilitaram a vinculação entre a base de mortalidade 
do Seade e o cadastro de pacientes dessas institui-
ções, resultando na atualização da situação de vida 
desses pacientes e na estimativa de indicadores de 
sobrevida.

Importante parceria também foi � rmada com o 
Departamento de Pediatria da Universidade Federal 
de São Paulo, com a vinculação das bases de nas-
cimentos e de óbitos infantis, apurando circunstân-
cias relacionadas ao nascimento e às mortes ocorri-
das no período neonatal, gerando informações que 
permitiram sinalizar indícios que desencadearam 
o processo que levou à morte do recém-nascido e 
propor medidas para reduzir essas ocorrências.

Outra experiência que merece destaque foi o 
projeto desenvolvido com a Fundacentro, do Minis-
tério do Trabalho, para dimensionar os casos fatais 
de acidentes de trabalho corridos no Estado de São 
Paulo, a partir da vinculação entre as informações 
das bases de mortalidade do Seade e aquelas do 
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Foi 
possível organizar uma base de dados dos óbitos 
por acidentes de trabalho e analisar os diferenciais 
de riscos de morte segundo idade, sexo, categorias 
pro� ssionais e tipos de acidente.   

Em 2015, foi � rmado um Acordo de Cooperação 

entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo - Fapesp e Seade, que abre novas pers-
pectivas de trabalhos cientí� cos, prevendo a dispo-
nibilização, a diferentes pesquisadores, de bases de 
dados mais completas e detalhadas resultantes da 
vinculação entre informações de nascimento e de 
óbito, processadas no Seade, com outras bases de 
dados de terceiros ligados a centros de pesquisa e 
universidade.  Com este convênio, o Seade abre à 
comunidade cientí� ca seu esforço de pesquisa nes-
se campo.

A parceria � rmada com a Fapesp é, sem dúvida, 
um marco na trajetória do Seade, cuja missão se 
destaca por aprimorar a relação com o governo es-
tadual, fornecendo subsídios para a formulação de 
políticas públicas; com a sociedade em geral, por 
meio de uma comunicação efetiva de suas pesqui-
sas; e com a comunidade acadêmica, com iniciativas 
que ampliam o uso de suas bases em pesquisa cien-
tí� ca, como é o caso dessa recente parceria. 

Considerações � nais
A vinculação e a integração de diferentes bases 

de dados, que se complementam, permite análises 
muito mais detalhadas dos fenômenos em estudo, 
além de aumentar a cobertura dos casos existentes 
e atualizar o conhecimento da situação de vida dos 
indivíduos, por exemplo.

Os resultados dos trabalhos conjuntos revelam 
a importância de se relacionarem informações con-
tidas em diferentes bases de dados. A vinculação 
permite o dimensionamento mais próximo do real 
número de casos em estudo; a ampliação do poten-
cial de análise e de cruzamento das variáveis; a esti-
mativa de indicadores de sobrevida, de diferenciais 
regionais, por sexo, idade, etc. 

A principal vantagem da integração é a raciona-
lização do uso dos sistemas já existentes, extraindo 
dos mesmos as informações relevantes para o moni-
toramento mais e� ciente do fenômeno em estudo. 
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1. INTRODUÇÃO
O crescimento da criminalidade urbana, espe-

cialmente das taxas de mortalidade por homicídios 
nas cidades médias brasileiras, tem promovido uma 
verdadeira mudança no mapa da violência homici-
da no país (GUIRRA, SANTOS, SOUZA, 2010). Cons-
tata-se, desde as últimas décadas, um processo de 
interiorização do fenômeno da criminalidade – an-
tes de predomínio dos grandes centros urbanos –, 
que atinge com maior intensidade os adolescentes 
e adultos jovens, sobretudo do sexo masculino, po-
bre e baixa escolaridade. Dentre os prováveis com-

1 Artigo submetido à seção Comunicação de Pesquisas – 
BEP.
2 Diretora de Estudos e Pesquisas do IJSN.
3 Diretora-Presidente do IJSN
4 Secretária da SEAE.
5 Coordenação de Geoprocessamento do IJSN.

ponentes capazes de auxiliar na explicação/com-
preensão da criminalidade nas cidades estão: os 
históricos, culturais, sociais, políticos, econômicos 
e urbanísticos. Segundo Guirra (2011), o aumento 
da exclusão social nas cidades médias brasileiras 
traz consigo a produção e ampliação de territórios 
marginalizados com ausência de identidade social, 
econômica e cultural e com infraestrutura urbana 
incipiente, re� etindo na formação de espaços frag-
mentados e desiguais, potencializando a expan-
são da violência urbana. Alguns autores chamam a 
atenção para a possível relação entre homicídios e 
o contexto de infraestrutura de� citária nessas áreas 
mais carentes (BARBOSA, 2011). Assim, o conheci-
mento dos territórios mais violentos é fundamental 
para o planejamento de ações preventivas.

O Estado do Espírito Santo apresenta um alto ín-
dice de violência desde a década de 1980, com as 
taxas mais graves da Região Sudeste e superiores 
à média brasileira. Em 2010, alcançou a marca de 
51,04 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto 
a média brasileira era de 27,40. Quando esta análise 
é restrita aos jovens de 15 a 24 anos, os dados são 
ainda mais alarmantes. Enquanto no Brasil a taxa de 
homicídios entre jovens estava em 54,75 por 100 
mil habitantes, no Espírito Santo este valor era de 
117,816. Em 2014, a taxa de homicídio de 15 a 24 
anos no Espírito Santo foi de 94,2 por 100 mil ha-
bitantes, o que representa uma redução, mas ainda 
aproximadamente o dobro da taxa nacional7.

Apesar de afetar a sociedade como um todo, 
as estatísticas mostram que a distribuição dos ho-
micídios é concentrada. As principais vítimas são 
jovens, homens e negros, com baixa escolaridade 
e residentes em bairros periféricos. Os jovens de 
15 a 24 anos, do sexo masculino, representam 9% 
da população capixaba, mas cerca de 40% dos ho-
micídios. Em 2013, do total de jovens infratores no 
sistema socioeducativo no Espírito Santo, 82% não 
havia concluído a educação básica. Há di� culdades 
de inserção em empregos formais: os jovens são a 
parcela da população com o maior número de de-
sempregados8. 
6 Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), 
Ministério da Saúde.
7 Fonte: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defe-
sa Social (SESP), Espírito Santo.
8 Fonte: Secretaria de Estado Extraordinária de Ações Estra-
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Uma característica marcante, neste universo ju-
venil, é a invisibilidade social. Os jovens com maio-
res níveis de exposição à violência estão nos territó-
rios, porém fora do campo de atuação das políticas 
públicas. Os programas de governo até chegam 
onde residem, mas não até eles, tamanha a exclu-
são social a que estão submetidos, agravando essa 
sobremortalidade.

Diante deste desa� o, o Governo do Estado do 
Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado Ex-
traordinária de Ações Estratégicas (SEAE), lançou o 
programa “Ocupação Social”, cujo objetivo é atuar 
na prevenção aos maiores níveis de exposição à vio-
lência, na faixa etária de 10 a 14 anos, e na redução 
de vulnerabilidades que afetam os jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos, com foco nos jovens fora da 
escola e nos 25 bairros com maiores registros de ho-
micídios nos últimos cinco anos (2010-2014), situa-
dos em nove municípios Capixabas (Vitória, Vila Ve-
lha, Serra, Cariacica, São Mateus, Linhares, Colatina, 
Pinheiros e Cachoeiro de Itapemirim). O programa 
tem por meta reduzir, até 2018, a taxa de homicídios 
entre jovens de 15 a 24 anos de 92,4 para 68,6 homi-
cídios por 100 mil habitantes9.

Para que as metas propostas pelo programa pu-
dessem ser alcançadas, era necessário que ações 
fossem planejadas a partir da realidade de cada 
bairro, sua estrutura física e dinâmica de vitimização 
juvenil, bem como o per� l do jovem residente ex-
posto à violência. Entretanto, em 2015, quando se 
iniciou o planejamento das ações, não estava dispo-
nível para os parceiros do projeto diagnóstico pre-
ciso desta realidade. Não havia um banco de dados 
integrado com informações sobre a infraestrutura 
urbana e serviços públicos prestados nestes bairros, 
tais como escolas, postos de saúde, pavimentação 
das vias, etc. Tampouco estavam disponíveis dados 
sobre o jovem residente e fora da escola, tais como 
informações sobre família, educação, trabalho, 
perspectivas futuras, mobilidade, meios de comu-
nicação, conectividade, prática de atividade física e 
cultural, habilidades socioemocionais, entre outros 
temas de interesses, tão fundamentais para que o 
programa possa alcançá-los e estimular o retorno 
aos estudos e à busca por trabalho. 

tégicas (SEAE), Espírito Santo.
9 Fonte: SEAE

Diante de tal realidade, o Instituto Jones dos San-
tos Neves (IJSN) e a SEAE, em parceria com a Secreta-
ria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Edu-
cação Pro� ssional (SECTI), a Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) e o 
Instituto de Tecnologia, Informação e Comunicação 
do Espírito Santo (PRODEST), iniciaram o diagnósti-
co destes bairros, composto por duas pesquisas de 
campo: o estudo territorial, que gerou um retrato e 
um panorama dos bairros selecionados e realização 
de um censo da população jovem de 10 a 24 anos 
fora da escola. 

O objetivo deste artigo é descrever as metodo-
logias do diagnóstico territorial e da pesquisa com 
os jovens, métodos que além de possibilitarem a 
coleta e o tratamento das informações necessárias 
para as ações de governo, têm como destaque a sua 
replicabilidade para distintos territórios e políticas, 
conquanto estas tenham como foco de ação a di-
mensão territorial.   

Além desta introdução, o artigo apresenta na se-
ção 2 as metodologias dos dois estudos e, na seção 
3, os números gerais das pesquisas com as conside-
rações � nais.

2. METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO
Os bairros selecionados para a execução de am-

bas as pesquisas (Quadro 1) foram os que apresenta-
ram as maiores taxas de homicídios nos municípios 
de Região Metropolitana da Grande Vitória (Serra, 
Vila Velha, Cariacica e Vitória) e no interior do esta-
do (Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São 
Mateus e Pinheiros). Somados, estes bairros pos-
suem 3.462 ruas com 664 km. Para auxiliar a tarefa 
de coleta de dados, os bairros foram subdivididos 
conforme os setores censitários do IBGE de 2010 e 
agrupados em quatro grupos de modo a facilitar 
a logística de seleção de bolsistas, treinamentos e 
mobilizações para as atividades de campo.

Para um amplo e detalhado diagnóstico de cada 
bairro, era necessário que as equipes pudessem 
percorrer todas as ruas dos bairros selecionados, 
sem restrições. Dadas as características dos bairros 
pesquisados, optou-se por selecionar pessoas das 
próprias comunidades, com conhecimento local 
e que teriam maior facilidade de acesso a todas as 
áreas. Sendo assim, foram formadas equipes espe-
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cí� cas para cada bairro e a quantidade de equipes 
por bairro foi determinada de acordo com a exten-
são do mesmo. Além disso, foi realizada pela SEAE 
uma ampla mobilização da comunidade, a partir 
das lideranças locais, com o objetivo de receberem 

e apoiarem não apenas as pesquisas em si, mas tam-
bém as demais ações posteriores do programa. Esta 
mobilização foi fator fundamental para o sucesso 
do diagnóstico. 

 Fonte: SEAE.

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

As equipes de campo foram compostas por qua-
tro bolsistas, sendo um supervisor de campo e três 
entrevistadores10. Para � ns de identi� cação, todos 
os componentes da equipe receberam camiseta do 
projeto e crachá, os quais deveriam ser utilizados 
durante todo o tempo em que estavam em cam-
po. O supervisor de campo era o responsável direto 
pela pesquisa em sua área de atuação, bem como o 
elemento de ligação entre a coordenação do proje-
to e os demais componentes da equipe. Em linhas 
gerais, suas atribuições englobavam supervisão das 
atividades desenvolvidas pelos entrevistadores, ga-
rantindo a qualidade dos dados obtidos e o bom 
andamento da rotina do levantamento de dados. 
Além das equipes de campo, as pesquisas contaram 
com coordenadores internos, responsáveis pelo su-
porte e monitoramento das atividades de campo, e 

10 Em alguns bairros, de maior dimensão territorial ou com 
maior concentração de jovens fora da escola, optou-se por 
ampliar a equipe para até quatro entrevistadores.

com digitadores, que construíram o banco de dados 
a partir dos questionários aplicados11.

A pesquisa foi realizada entre os meses de no-
vembro de 2015 e junho de 2016, em um sistema 
escalonado por grupo de bairros, conforme apre-
sentado no Quadro 2. Dada a dimensão de cada 
bairro, também ouve escalonamento do trabalho 
de campo dentro de cada grupo, com alguns bairros 
iniciando a pesquisa com os jovens enquanto outros 
� nalizam o diagnóstico territorial. As datas apresen-
tadas re� etem, portanto, o período de levantamen-
to de dados considerando a data em que o primeiro 
bairro iniciou a pesquisa e o último a concluiu. Em 
geral, o período de coleta dos dados foi de três me-
ses em cada bairro, com algumas exceções no G1, 
em que o período foi de quatro meses.

11 Dada as características dos bairros selecionados e a 
limitação de orçamento e de tempo, optou-se por aplicar 
os questionários no formato impresso. 
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Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

2.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
 A observação das características que permi-

tiram o diagnóstico territorial dos bairros foi reali-
zada pela equipe de campo treinada para observar 
aspectos especí� cos e realizar anotações em formu-
lários próprios, descritos a seguir. No entanto, como 
nem todas as observações podem ser realizadas no 
momento da coleta, houve a necessidade de com-
plementar as observações por meio de um ques-
tionário aplicado a moradores do bairro. A título de 
exemplo para este tipo de observação, cita-se a ilu-
minação pública: como a equipe percorre o bairro 
durante o dia, não é possível registrar a e� ciência da 
iluminação sem auxílio de residentes do bairro.

Os instrumentos de coleta utilizados foram: For-
mulário de Observação por Logradouros; Questio-
nário de Entrevista com Morador; Formulário de 
Identi� cação de Pontos de Interesse; Formulário de 
Identi� cação de Atores Chave. A seguir, descreve-se 
cada um destes instrumentos.

Formulário de Observação por Logradouros
Este instrumento foi aplicado em cada rua ou 

segmento de rua em todos os setores censitários 
dos bairros. As observações foram organizadas nos 
seguintes grupos de preenchimento obrigatório 
pela equipe de campo:

• Sinalização de Vias e Serviços Postais: existên-
cia de placas com identi� cação da via, numeração 
de domicílios.
• Infraestrutura e Mobilidade: existência e tipo 

de pavimentação, calçada, pontos de ônibus, tipos 

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

de veículos que circulam, ciclovia, passarela de pe-
destres.
• Ambiente: Existência de nascente, rios, terreno 

baldio, pichações, arborização, bares, comércio e 
locais de entretenimento. 
• Padrão de Moradia: Tipo de material de cons-

trução, ao alinhamento em relação a via e adensa-
mento
• Iluminação Pública: existência de iluminação, 

distribuição e tipo de postes e estado de conser-
vação.
• Saneamento Básico: presença de esgoto, dre-

nagem e lixo.
• Serviços de Utilidade Pública: presença de ví-

deo monitoramento, agências bancárias, correios, 
casas lotéricas e pontos de taxi.

Questionário Entrevista com Morador
Este questionário foi desenvolvido com objetivo 

de captar a percepção do morador e complementar 
o formulário de observação por logradouros em re-
lação aos seguintes aspectos:

• Serviços postais: como moradores deste logra-
douro recebem correspondência.
•  Mobilidade: tempo gasto no trajeto de casa até 

o transporte público, se ônibus costumam transitar 
lotados, se bicicleta é utilizada. 
• Iluminação pública: e� ciência da iluminação e 

frequência da falta de energia
• Saneamento básico: existência e origem da 

água canalizada e frequência da falta de água.
• Situação de risco ambiental: Ocorrência de 

deslizamentos ou alagamentos próximos à resi-
dência.
• Regularização fundiária: percepção sobre se 

imóveis possuem documentação de propriedade.
• Vizinhança: identi� cação de pontos de concen-

tração / encontros de jovens, existência de festas, 
participação da comunidade em associações, rela-
cionamento entre vizinhos e atividades esportivas 
ou culturais praticadas no bairro.

Além dos itens acima, este questionário também 
contempla questões relacionadas à segurança e 
percepção de violência. As questões abordam de 
forma generalizada se o morador já viu ou ouviu 
falar sobre pessoas xingando, ofendendo ou insul-
tando outras pessoas; quebrando janelas, pichando 
muros, fazendo arruaças; agredindo outras � sica-
mente; consumindo bebidas alcoólicas ou drogas; 
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cometendo crimes  (assalto / furto) ou portando ar-
mas de fogo.  

Formulário de identifi cação de Pontos de In-
teresse

Neste formulário, as equipes anotaram as coor-
denadas de pontos de interesse para a pesquisa. As-
sim, ao percorrer o bairro, cada ponto identi� cado 
foi georreferenciado utilizando equipamento GPS. 
Os pontos de interesse para o diagnóstico territorial 
foram os seguintes:

• Comércio
• Terreno baldio
• Lixo
• Associação de moradores
• Equipamento público
• Praça
• Campo/quadra
• Igreja/Templo
• Projeto Social

Formulário de Identifi cação de Atores Chave
Como o objetivo do diagnóstico inclui subsidiar 

futuras ações e intervenções do Estado, a atividade 
de campo buscou também a identi� cação de possí-
veis atores chave para que possam ser contatados e 
eventualmente participarem dos projetos que serão 
desenvolvidos. As informações coletadas dos atores 
incluem seus dados de identi� cação, endereço e for-
mas de contato como email e telefone celular. São 
exemplos de possíveis candidatos a atores chave: 
responsáveis por equipamentos públicos, respon-
sáveis por estabelecimentos comerciais relevantes 
e responsáveis pelo desenvolvimento e articulação 
de projetos sociais na comunidade.

Além dos formulários e questionários apresen-
tados acima, o material de campo cada equipe era 
composto por mapas de orientação e GPS.  Para 
cada bairro foram confeccionados um mapa geral 
(Figura 1) e mapas para cada setor (Figura 2) conten-
do a fotogra� a aérea (referente ao ano de 2008 para 
os bairros do interior do Estado e 2012 para a Região 
metropolitana), base de ruas (logradouros) e malhas 
de setores censitários ajustados aos limites dos bair-
ros referentes ao censo demográ� co de 2010.

 Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 
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       Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

Foram aplicados um formulário de observação 
por logradouro e um questionário Entrevista com 
Morador por rua ou trecho de rua, conforme a Figu-
ra 3. Assim, o número de formulários aplicados foi 
equivalente ao número de ruas ou trechos de ruas 
por  bairro.

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 
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27/11/2015 
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18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

           Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 
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G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

Em relação ao GPS, o equipamento utilizado no 
campo foi Garmim Etex 10™ com capacidade de ar-
mazenamento de 1000 pontos. O formulário utiliza-
do para a anotação dos pontos de interesse georre-
ferenciados por GPS é apresentado na Figura 4.

Para facilitar e uniformizar o preenchimento dos 
pontos, a descrição do ponto e de seu tipo foi fei-
ta conforme tabela de codi� cação apresentada no 
Quadro 3. 
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       Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

Em relação à dinâmica de campo, as tarefas de 
cada membro da equipe de campo foram previa-
mente estabelecidas e o treinamento realizado per-
mitiu que cada um compreendesse seu papel no 
campo. As atividades executadas por cada membro 
da equipe foram, portanto, desempenhadas da se-
guinte forma:

• Supervisor: Preenchimento dos formulários 
de observação por logradouro; identi� cação no 
mapa de novos equipamentos públicos (escolas, 

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

unidades de saúde, delegacias, etc.), vias novas ou 
extintas, vias com nomes alterados e pontos de in-
teresse; e comunicação para que o bolsista 1 geor-
referencie e fotografe (se possível) e ao bolsista 2 
para que preencha no formulário de identi� cação 
de pontos de interesse.
• Bolsista 1: georreferenciamento de pontos de 

interesse com o uso de um equipamento GPS; fo-
togra� a (se possível) dos pontos de interesse; e co-
municação para o bolsista 2 das coordenadas x e 
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y dos pontos de interesse para preenchimento do 
formulário de Identi� cação de pontos de interesse.
• Bolsista 2: preenchimento do formulário de 

identi� cação de pontos de interesse.
• Bolsista 3: aplicação do questionário entrevista 

com morador, garantindo o preenchimento de, 
pelo menos, um formulário por trecho/logradouro; 

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

e preenchimento do formulário identi� cação dos 
atores chaves, quando identi� cadas pessoas con-
sideradas possíveis candidatas a participar de futu-
ras ações e intervenções do Estado.

A � gura 5 apresenta a estrutura da equipe de tra-
balho para o diagnóstico territorial.

        Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.
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2.3 PESQUISA COM OS JOVENS FORA DA ES-
COLA

 O objetivo desta pesquisa foi identi� car o 
per� l de adolescentes e jovens fora da escola, de 10 
a 24 anos, moradores dos 25 bairros selecionados, e 
conhecer melhor a realidade deles, o que pensam 
e quais as suas expectativas e visão de futuro, além 
de levantar as informações sobre família, educação, 
trabalho, perspectivas futuras, mobilidade, meios 
de comunicação, conectividade, cursos, lazer, práti-
ca de atividade física ou esporte e habilidades so-
cioemocionais.

 O instrumento de coleta utilizado foi entre-
vista por meio de questionário estruturado, com-
posto por 18 blocos, com as seguintes informações:

• Bloco 1 – Controle da Entrevista: composto 
por dados de identi� cação e de controle do ques-
tionário, com o objetivo de melhor organização 
e controle operacional do que será coletado. É 
preenchido pelo entrevistador, pelo supervisor e 
pela equipe que digitará as informações coletadas;
• Bloco 2 – Identifi cação do Jovem: composto 

por nome, endereço, telefone e tempo de residên-
cia no bairro;
• Bloco 3 – Características Pessoais: idade e lo-

cal de nascimento, sexo e cor;
• Bloco 4 – Características do Local da Moradia: 

pergunta-se informações sobre o número de cô-
modos, número de pessoas residentes no domicí-
lio, existência de sanitário, relação de bens no local, 
e desejo ou não de mudar do local;
• Bloco 5 – origem familiar: este bloco possui 

perguntas a respeito da formação de família do 
entrevistado, tais como responsável legal, convívio 
com os pais, escolaridade dos pais, e rendimento 
familiar;
• Bloco 7 – cidadania: o objetivo deste bloco é 

para veri� car a demanda em relação a documentos 
dos jovens. 
• Bloco 8 – Uso do Tempo: pergunta-se sobre a 

rotina do jovem (distribuição de atividades ao lon-
go do dia); religião, prática esportiva, atividades 
culturais, e uso de internet e redes sociais;
• Bloco 9 – Escolaridade: composto por alfabeti-

zação, idade e série em que parou de estudar, mo-
tivos para parar de estudar e reprovação.
• Bloco 10 – Qualifi cação Profi ssional: pergun-

ta-se se o jovem frequentou ou frequenta cursos 
de quali� cação pro� ssional, área do curso, institui-
ção, trabalho na área e se deseja frequentar curso 
de quali� cação.
• Bloco 11 – Trabalho e Empreendedorismo: 

a primeira parte do bloco possui perguntas a res-
peito de trabalho atual e anteriores, rendimento, 
jornada de trabalho e idade em que começou a 
trabalhar, bem como áreas de interesse. A segunda 
parte é relacionada ao empreendedorismo e pos-
sui perguntas se o entrevistado já abriu/teve um 
negócio próprio ou se pretende abrir;
• Bloco 12 – Perspectivas Educacionais e de 

Trabalho: esse bloco faz uma ligação entre a esco-
laridade atual do entrevistado e o nível educacio-
nal que ele pretende alcançar, bem como a impor-
tância que o entrevistado atribui a determinadas 
características do mercado de trabalho;
• Bloco 13 – Suscetibilidade à Violência ou Psi-

coativos: o objetivo do bloco é obter informações 
a respeito da exposição à violência, se já foi vítima 
de agressão física e/ ou se teve pessoa próxima
assassinada, e se experimentou drogas;
• Bloco 14 – Qualidade de Vida: o objetivo deste 

bloco é captar a opinião do entrevistado sobre di-
ferentes aspectos da sua vida (relacionamento in-
terpessoal; condições de moradia; acesso à saúde, 
cultura, esporte, lazer; oportunidades de trabalho; 
mobilidade; e segurança) e como  ele avalia diver-
sas instituições;
• Bloco 15 – Protagonismo: pergunta-se ao jo-

vem o que é preciso para vencer na vida e para 
cada atributo falado há quatro respostas possíveis 
- muito importante, importante, pouco importan-
te, e não tem importância;
• Bloco 16 – Autoestima: para uma série de a� r-

mações relacionadas ao tema, o jovem entrevis-
tado tinha quatro respostas possíveis - concordo 
plenamente, concordo, discordo e discordo plena-
mente;
• Bloco 17 – Impulsividade: para uma série de 

a� rmações relacionadas ao tema, o jovem entre-
vistado tinha quatro respostas possíveis nunca, às 
vezes, frequentemente, sempre;
• Bloco 18 – Informações Finais: composto por 

indicação de jovem com o per� l da pesquisa e ob-
servações do entrevistador.
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Para efeitos da pesquisa, foram considerados jo-
vens fora da escola o público de 10 a 17 anos que 
não estava frequentando instituição de ensino; e de 
18 a 24 anos que não havia concluído o ensino fun-
damental ou ensino médio, no momento da entre-
vista. Todos os jovens fora da escola residentes nos 
bairros de atuação deveriam ser entrevistados. No 
entanto, na faixa etária de 10 a 14 anos, a entrevista 
deveria ser acompanhada por uma pessoa respon-
sável, orientada a apenas acompanhar a entrevista, 
sem responder pelo entrevistado. O responsável 
deveria assinar o questionário juntamente com o 
entrevistado.

 Os jovens, público alvo deste estudo foram 
localizados nos bairros, a partir de duas estratégias 

(Figura 6). A primeira teve por base o cadastro de 
jovens que evadiram ou abandonaram a escola no 
período 2007-2014, fornecido pela Secretaria de 
Estado da Educação (SEDU). A segunda estratégia 
consistiu na busca ativa por jovens fora da escola 
por meio da indicação de nomes por moradores e 
lideranças comunitárias; instituições locais, como 
Conselhos Tutelares, Projetos Sociais, Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), Postos de 
Saúde, etc.; e indicações dos próprios entrevistado-
res e entrevistados, além da localização por acaso, 
durante a movimentação das equipes nos bairros. O 
universo estimado da pesquisa foi de 15.000 jovens 
fora da escola.

 Quadro 1: Bairros selecionados para as pesquisas territorial e com os jovens fora da 
escola 

Grupo 

Período de Levantamento de dados 

Diagnóstico 
Territorial 

Pesquisa com 
Jovens 

G1 
16/11/2015 a 
27/11/2015 

18/11/2015 a 
28/02/2016 

G2 
07/12/2015 a 
18/12/2015 

28/12/2016 a 
28/02/2016 

G3 
11/02/2016 a 
24/02/2016 

19/02/2016 a 
28/04/2016 

G4 
01/04/2016 a 
15/04/2016 

12/04/2016 a 
28/06/2016 

 

  

Quadro 2: Período de coleta dos dados 

 

  

Figura 1: Exemplo de mapa de bairro utilizado para orientação no campo 

  

Figura 2: Exemplo de mapa de setor utilizado para orientação no campo 

  

Figura 3: Aplicação dos formulários  
por trecho de rua 

 Figura 4: Formulário para anotação dos pontos de interesse georreferenciados por GPS 

  

Quadro 3: Codi�cação dos pontos de interesse 

  

Figura 5: Grupo de trabalho para levantamento de dados para o diagnóstico territorial 

  

Figura 6: Estratégias de localização e logística de campo da pesquisa com os jovens 

           Fonte: IJSN. Elaborado pelos autores.

Em relação à dinâmica de campo (Figura 6), as 
entrevistas a partir do cadastro da SEDU foram rea-
lizadas por ruas, sendo a divisão entre os entrevis-
tadores feita pelo supervisor de campo. O jovem 
encontrado ao acaso era entrevistado no mesmo 
momento, exceto quando alegou não ter tempo. 
Neste caso, a entrevistada era agendada para outro 
dia e horário. Os jovens indicados eram organizados 

pelo supervisor em uma nova lista e as entrevistas 
distribuídas aos entrevistadores após a realização 
do cadastro da SEDU. 

Para toda a abordagem realizada pela equipe, in-
dependente da forma de localização do jovem, era 
necessário o registro das situações da visita, a saber: 

• Entrevista realizada;
• Jovem ausente;
• Recusa;
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• Jovem se mudou e não tem novo endereço;
• Jovem se mudou, mas tem o novo endere-

ço;
• Jovem se mudou pra outro bairro, municí-

pio ou estado;
• Domicílio desocupado/destruído;
• Domicílio não-encontrado;
• Não teve interesse;
• Jovem está preso;
• Jovem faleceu;
• Jovem voltou a estudar/está estudando;
• Entrevista agendada;
• Concluiu o ensino médio;
• Jovem não encontrado;
• Jovem especial;
• Outros casos.

Nos casos em que o jovem estava ausente; se 
mudou, mas foi possível obter novo endereço, a 
entrevista foi agendada; ou o jovem não foi encon-
trado, o entrevistador deveria retornar ao endereço 
para nova tentativa. Nos casos em que o jovem se 
recusou a dar entrevista ou não teve interesse, o 
supervisor deveria fazer novo contato para explicar 
melhor o projeto e tentar obter a entrevista, sem, 
no entanto, força-la. Nos casos em que o jovem se 
mudou e não foi obtido o novo endereço ou o do-
micílio indicado estava desocupado ou destruído, 
ou não foi encontrado, o supervisor deveria tentar 
novamente a sua localização. Nos casos em que o 
jovem se mudou de bairro, município ou estado; es-
tava preso; faleceu; voltou a estudar ou concluiu o 
ensino médio, o supervisor deveria validar a infor-
mação e encerrar a busca.

O controle das atividades de campo era feito 
diariamente pela equipe do IJSN e da SEAE, sendo 
o supervisor responsável por informar o número de 
domicílios visitados, o número de entrevistas reali-
zadas com jovens do cadastro e número de entre-
vistas com novos jovens; o controle de presença – 
se houve falta de alguém da equipe e o motivo; e 
situações que tenham prejudicado o campo, como 
chuvas, problemas no bairro, etc. Semanalmente, 
os supervisores deveriam informar o horário de tra-
balho da semana posterior e preencher a listagem 
dos jovens com as informações da situação da visita 
passada por cada entrevistador.  

Assim, as principais atividades a serem desempe-
nhadas por cada componente da equipe foram: 

• Supervisor: montar o planejamento do tra-
balho de campo com a distribuição das en-
trevistas por dia e organização do trabalho 
com os entrevistadores; estabelecer contato 
com associação de moradores e lideranças do 
bairro para mapear os endereços e localizar os 
jovens que se mudaram ou que não foram en-
contrados; fazer contato com as recusas; fazer 
a revisão dos questionários; encontrar diaria-
mente os entrevistadores e organizar o traba-
lho; monitorar o trabalho diário e preencher 
planilha de controle diário; fazer busca ativa 
de jovens de 10 a 24 anos moradores do bair-
ro que não estudam e não trabalham; incluir 
os jovens identi� cados na listagem de jovens 
fora da escola de controle da pesquisa.
• Entrevistador: ler o material e seguir as 

orientações corretamente; identi� car corre-
tamente as unidades domiciliares dos jovens 
selecionados; entrevistar o jovem do cadas-
tro e os identi� cados no bairro; fazer as cor-
reções, veri� cações e retornar ao domicílio 
do entrevistado se for necessário; entregar 
ao supervisor os questionários corretamente 
preenchidos; comunicar ao supervisor qual-
quer problema encontrado na realização do 
trabalho.

As equipes receberam treinamento para a aplica-
ção do questionário, que incluiu o estudo questão 
a questão do questionário, a forma como o jovem 
deveria ser abordado, o modo como a entrevista 
deveria ser conduzida e encerrada. A todo o instan-
te foi posta a necessidade de despertar a con� ança 
do entrevistado, tratando-o com cortesia e respeito, 
não reagir às respostas apresentadas, independente 
do seu teor, não fazer julgamentos e nem sugerir, 
deduzir ou modi� car a resposta dada pelo jovem. 
As equipes foram informadas ainda sob o caráter 
reservado das informações registradas e da necessi-
dade de sigilo em relação às mesmas. Além do trei-
namento, as equipes receberam um manual para 
consultar sempre que necessário, contendo todas 
as instruções passadas no treino, bem como expli-
cações sobre as questões de cada bloco. 
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3.  RESULTADOS PRELIMINARES A TITULO DE 
CONCLUSÃO

 Como apontado no Quadro 2, o trabalho de 
campo foi � nalizado em junho deste ano. Neste mo-
mento a pesquisa encontra-se em fase de revisão 
dos dados do G4 e consolidação da base completa 
de dados. 

Em números gerais, o diagnóstico realizado en-
volveu 169 pessoas, sendo 151 bolsistas, oito técni-
cos do IJSN e 10 técnicos da SEAE. O diagnóstico ter-
ritorial percorreu 650 km e 343 setores censitários, 
mapeou 3.312 ruas, entrevistou 3.132 moradores 
e 320 atores chaves  e georeferenciou 16.269 pon-
tos. A pesquisa com os jovens, por sua vez, visitou 
33.096 domicílios e entrevistou 6.210 jovens.

Embora ainda em fase � nal de consolidação, os 
dados coletados pelas equipes de campo dos gru-
pos 1 e 2 permitiram que algumas ações já fossem 
desenvolvidas nos territórios pesquisados. Cursos 
de quali� cação pro� ssional, em parceira com o Se-
nai-ES, foram ofertados, seguindo a demanda por 
quali� cação pro� ssional identi� cada na pesquisa: 
82,7% dos jovens entrevistados nos bairros destes 
grupos responderam que gostariam de frequentar 
curso de quali� cação pro� ssional. De modo seme-
lhante, a pesquisa identi� cou nestes bairros que 
77% dos jovens gostariam de abrir o próprio ne-
gócio, mas apenas 31% sabiam como proceder. Em 
parceria com o Sebrae-ES, o projeto piloto Comuni-
dade Empreendedora foi ofertado em Nova Rosa da 
Penha para os jovens que que passaram pelos cur-
sos de quali� cação pro� ssional do Senai e desejam 
ser empresários. Destacam-se, ainda, que estes e to-
dos os demais projetos em cursos nos bairros foram 
divulgados diretamente para os jovens entrevista-
dos, a partir das informações de endereço, telefone 
e rede social coletadas pela pesquisa. 

Por � m, registra-se que o diagnóstico territorial e 
sua consequente análise espacial no âmbito quanti-
tativo permite aos gestores públicos a elaboração de 
políticas de prevenção à violência focada em áreas 
e grupos sociais especí� cos. No âmbito qualitativo 
permite desvendar os mecanismos que tornam os 
espaços mais ou menos propensos a ocorrência de 
crimes e, sobretudo, entender questões relativas 
ao medo da violência e como a con� guração terri-
torial de algumas áreas di� culta o trabalho do po-

der público, o que as torna propícia ao domínio do 
crime.  A pesquisa com os jovens, por sua vez, ao 
tirar o jovem fora da escola da invisibilidade social 
e conhecer concretamente a sua realidade e pers-
pectivas, permite que as ações desenhadas tenham 
maior foco e interação, ampliando a efetividade da 
política pública. 
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Avaliação de progra-
mas públicos: um per-
curso na Fundação 
SEADE1

Lilia Belluzzo2

Eliana Bordini3

O presente relato aborda as recentes experiên-
cias de trabalho realizadas pela Fundação Seade4 
em projetos de avaliação de programas públicos es-
taduais. Inicia com breve introdução acerca do tema 
da avaliação de políticas públicas e situa os projetos 
realizados na instituição em dois períodos distintos 
do tempo: 2012-2014 e 2015 até o momento atual.  
Apresenta, a seguir, o processo de trabalho referen-
te ao período 2012-2014, as discussões e decisões 
sobre as metodologias envolvidas e o desenho das 
avaliações realizadas; e a experiência das avaliações 
em curso ou recentemente � nalizadas. Destaca, por 
� m, alguns avanços e ganhos relativos advindos das 
experiências do debate técnico envolvendo diferen-
tes hierarquias da gestão pública estadual. 

INTRODUÇÃO
Desde o início da década passada, a Fundação 

Seade tem sido chamada a contribuir por meio de 

1 Texto elaborado com base em BELLUZZO; CAMELO, 
(2015).
2 Analista de Projetos da Fundação Seade.
3 Analista de Projetos da Fundação Seade.
4 As avaliações estão sob a responsabilidade da Gerência 
de Análise Socioeconômica e Gerência de Indicadores e Es-
tudos Populacionais da Diretoria Adjunta de Análise e Dis-
seminação de Informações, e da Gerência de Metodologia 
e Estatística e Gerência de Pesquisa de Campo da Diretoria 
Adjunta de Metodologia e Produção de Dados.

pesquisas e análises para a avaliação e o monitora-
mento de programas públicos. 

Justi� cam essa demanda, de um lado, o reconhe-
cimento público e a missão atribuídos à Fundação 
Seade, e de outro, a crescente exigência de efetivi-
dade e racionalidade nas ações públicas governa-
mentais. Para tanto, impõe-se a necessidade tanto 
da aferição criteriosa dos resultados atribuídos aos 
programas públicos, quanto o conhecimento de 
seus processos de decisão e implementação. Pro-
gramas públicos são processos institucionais com-
plexos, envolvendo diferentes dimensões relativas 
a(o): formulação, de� nição de marco legal, desenho, 
seleção e capacitação de agentes executores, imple-
mentação, gestão, acompanhamento e avaliação. 
Esses últimos como subsídios à proposição de me-
lhorias, mudanças ou ajustes.   

A avaliação de um programa demanda diferentes 
insumos. No campo do conhecimento cientí� co in-
cluem o saber acumulado relativo às áreas objeto do 
programa, metodologias e abordagens avaliativas e 
seus métodos de pesquisa, coleta de informações, 
produção de estatísticas e análise de resultados, 
além de recursos de apoio técnico,5 Soma-se ainda 
a necessidade de diálogo criterioso e quali� cado en-
volvendo os técnicos responsáveis pela avaliação, os 
gestores e coordenadores de programas. Esse diálo-
go integra o processo de avaliação, sendo o fórum 
de discussão apropriado à formulação pactuada de 
decisões relativas à de� nição do objeto de avalia-
ção, de seus objetivos, a indicação de seu desenho, 
a seleção de metodologia de investigação mais con-
veniente e à análise dos resultados. Assim, busca-se 
adequar esse conjunto de decisões e opções técni-
cas às necessidades reais do programa, em coerên-
cia com sua forma e momento de implementação. 

O cenário propício à realização de avaliações de 
programas públicos não é trivial, tampouco se pro-
duziria sem experiências acumuladas. O campo de 
conhecimento que dá suporte às avaliações é es-
sencialmente plural, necessitando de especialistas 
de formação diversa (cientistas sociais, demógrafos, 
estatísticos, economistas e gestores públicos, entre 
outras especialidades possíveis), com prática e ca-
pacidade para a discussão técnica interdisciplinar, 

5 Sobretudo recursos relativos ao apoio de informática e 
organização de bases de dados. 
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conhecimentos prévios de gestão de políticas pú-
blicas e sensibilidade para o diálogo com gestores 
públicos.    

Nesse exigente cenário, as agências públicas es-
taduais produtoras de estatística, por sua inserção 
na estrutura do Estado, pelo acúmulo de capacida-
des de produção técnica, expertise e diversidade de 
seus quadros funcionais, e con� abilidade atestada 
mostram-se gabaritadas para participar seja apoian-
do a formulação e execução de avaliações seja reali-
zando-as diretamente. 

Com efeito, as estatísticas são importantes insu-
mos para realização de avaliações e 

“as características da produção das agências 
de estatísticas e os requisitos por ela exigidos 
fazem com que essas instituições reúnam as 
condições necessárias para operar em três ver-
tentes: na produção de dados e indicadores, 
sua principal atribuição; na realização das ava-
liações; e no apoio técnico às diferentes institui-
ções de governo para a geração, organização, 
processamento e disponibilização das informa-
ções que as avaliações demandam”.6

Corroborando essa perspectiva, a Fundação Sea-
de tem sido demandada desde o início dos anos 
2000 por diferentes áreas setoriais do Estado para 
formulação e realização de avaliações de programas 
especí� cos. Dessa experiência acumulada resultou 
um conjunto de avaliações demandadas pelas Se-
cretarias de Planejamento e Gestão (SPG), e de Go-
verno (SG) do Estado de São Paulo desde 2012, a 
saber: projeto de avaliação de cinco programas do 
governo paulista concluído entre 2014-2015 (SPG); 
duas avaliações demandadas pela Secretaria de Go-
verno; e projeto, contemplando seis avaliações, so-
licitado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, 
em curso e que será � nalizado em 2017.        

Apesar da similaridade de propósitos, essas práti-
cas diferem tanto pelas oportunidades de avaliação 
reveladas nos programas selecionados quanto pelo 
aprendizado proporcionado ao longo do processo. 
Nessa direção, foi adquirida uma vivência com a uti-
lização de opções metodológicas distintas de modo 
a responder aos objetivos formulados em cada um 
dos programas. Assim sendo, essas escolhas e mé-

6 Ver GUIZZARDI FILHO (2016, p.6).

todos remeteram a avaliações de processo seja com 
ênfase na implementação, seja com destaque para a 
aferição e percepção de resultados entre os bene� -
ciários do programa, e ainda para análise de impac-
to.7    

O primeiro projeto trouxe variada gama de exi-
gências técnicas e desa� os à construção do diálogo, 
gerando aprendizado que foi apropriado e aplicado 
nos trabalhos posteriores. Permanecem os desa� os 
técnicos e metodológicos, mas se faz notar a capaci-
dade analítica acumulada, permitindo a maturação 
de uma das metas da avaliação qual seja, formular 
recomendações (ao programa) com base nos resul-
tados produzidos. Ao incorporar a discussão dos re-
sultados com os gestores do programa, esse proces-
so torna-se ainda mais enriquecido.   

    
PROCESSO DA AVALIAÇÃO: DIÁLOGOS QUA-

LIFICADOS E ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
Em 2012, a demanda inicial encaminhada à Fun-

dação Seade pela Secretaria de Planejamento e Ges-
tão visava obter evidências e resultados técnicos ca-
pazes de orientar decisões relativas à aplicação do 
orçamento do governo estadual. Essas expectativas 
quanto à utilização dos resultados das avaliações, 
ainda que relevantes, mostravam-se relativamente 
limitadas, incluindo de forma tímida algumas refe-
rências quanto à possibilidade de oferecer aos ges-
tores dos programas elementos para seu aprimora-
mento ou revisões. 

Nessa direção, as equipes envolvidas tanto por 
parte da secretaria demandante quanto pela Fun-
dação Seade optaram por amadurecer o diálogo, 
reconhecendo que as oportunidades do processo 
de avaliação, longe de buscar verdades absolutas, 
consistiam em aumentar o conhecimento criterioso 
acerca da realidade do programa, proporcionado 

7 Vale lembrar ainda a existência das metodologias de ava-
liação dedicadas ao: processo de implementação – com 
ênfase na apuração de custo-benefício ou no desempenho/
resultados do programa. Embora menos comum, desta-
cam-se, ainda as avaliações destinadas ao processo de for-
mulação da política/programa que envolve as defi nições 
da agenda pública, concepção do problema que é objeto da 
política, delimitação dos objetivos do programa, desenho 
do programa e estratégias de implementação entre outras 
questões. Sobre isso ver:  DRAIBE (2001); CARVALHO (2003), 
FIGUEIREDO (2003), entre outros. 
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por meio de informações cienti� camente obtidas, 
entendimentos e visão analítica sobre seu desem-
penho e resultados, vis-à-vis suas formas de imple-
mentação e decisões executadas. Essa experiência 
permitiu pouco a pouco constatar, tal qual a literatu-
ra indica que a avaliação não substitui o processo de 
tomada de decisão política, mas permite que as de-
cisões sejam tomadas de maneira mais embasada. 

Compartilhando esse entendimento, ao longo 
das discussões a equipe engajada convergiu para a 
proposta de apresentar o conceito da avaliação de 
uma perspectiva mais ampla, que buscasse, antes 
de mais nada, contribuir para a disseminação de 
uma cultura de avaliação dentro do Estado. Nesse 
sentido, fazia-se necessário considerar tanto a pers-
pectiva da Secretaria de Planejamento e Gestão 
quanto a dos gestores dos programas a serem ava-
liados, fazendo dessa prática parte constitutiva do 
projeto de avaliação. Assim, essa preocupação foi 
expressa e reiterada em fóruns de debates técnicos 
organizados em momentos distintos do processo. 
Além disso, diversas reuniões e dinâmicas de traba-
lho foram realizadas, de modo a assegurar que os 
grupos técnicos responsáveis pela execução do pro-
grama pudessem colaborar com o projeto, interferir 
na sua concepção e desenho, e se bene� ciar de seus 
resultados. Estabeleceu-se, assim,  um empenho na 
promoção de práticas avaliativas que, para além da 
produção de resultados que dessem respostas prag-
máticas ao processo orçamentário, também aumen-
tassem a compreensão acerca das possibilidades de 
melhoria dos programas avaliados, que eventual-
mente tivessem sido observadas ao longo da dinâ-
mica de avaliação.

Em outras palavras, os responsáveis pelo projeto 
assumiram a existência de distintas formas de utili-
zação da avaliação, reconhecendo a necessidade de 
um processo de avaliação colaborativo, com suas 
premissas e desa� os. Passaram a ter, então, lugar 
nesse processo o reconhecimento das ideias e con-
vicções expressas pelos gestores e gerentes dos pro-
gramas e a construção de entendimentos comuns 
sobre o papel da avaliação, em suas exigências e 
oportunidades.

Do ponto de vista da experiência de trabalho, três 
momentos do projeto constituíram exemplo públi-
co desse compromisso: o workshop de abertura, que 

aconteceu em março de 2013; os debates e decisões 
metodológicas, que envolveram as equipes da SPG, 
do Seade e instituições gestoras dos programas; 
e, posteriormente, a o� cina de encerramento das 
avaliações, com participações de distintas áreas do 
governo do Estado de São Paulo, em novembro de 
2014. 

Com o propósito de tornar a experiência diversi� -
cada, a pré-seleção dos programas contratados para 
avaliação contemplou diferentes áreas de atuação 
de governo, quais sejam: desenvolvimento econô-
mico; serviços sociais básicos; e gestão na prestação 
de serviços ao cidadão. Além disso, foi priorizada a 
produção de avaliações para  programas de relevan-
te magnitude e abrangência, contemplando, ainda, 
aqueles em momento de extrema importância para 
a atuação pública e, � nalmente, aqueles em que se 
supunha a necessidade de mudanças ou melhorias. 
Assim, os escolhidos para avaliação, além de dis-
tintos em suas próprias especi� cidades e conjun-
tura – objetivos, desenho, público-alvo, momento 
da implementação, desempenho –, representavam 
também diferentes dimensões da atuação governa-
mental.       

Em termos de processo de trabalho, a atividade 
foi iniciada a partir de orientações e procedimen-
tos comuns, destinados à abordagem especí� ca de 
cada um dos programas pré-selecionados e, sobre-
tudo, de seus gestores e gerentes implementadores. 
Esse processo inicial permitiu: 

• proceder ao levantamento de informações 
básicas sobre cada um dos programas por 
meio de sites o� ciais, decretos, planos de ação, 
manuais operativos, notícias e informações di-
vulgadas; 

• realizar entrevistas e diálogos com os ges-
tores implementadores e gerentes de cada um 
dos programas indicados, visando apresentar 
a proposta de avaliação colaborativa e sensibi-
lizá-los a respeito das possibilidades represen-
tadas pelo  processo aumentar a compreen-
são sobre o programa quanto à sua história e 
trajetória percorrida, destacando ainda seus 
objetivos, público-alvo, critérios de seleção da 
demanda, cobertura e eventual focalização, 
metas, compromissos e abrangência, entre 
outras dimensões; 
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• identifi car e criar consenso em relação aos 
aspectos do programa que, na percepção dos 
gestores implementadores, seriam relevantes 
para a avaliação; 

• compartilhar percepções a respeito das 
possibilidades e implicações decorrentes da 
avaliação para a gestão do programa; 

• viabilizar o acesso a informações e re-
gistros/bases de dados atualizadas sobre o 
processo de implementação do programa 
(desenho, agentes executores e formas de 
execução), bene� ciários, desempenho e resul-
tados alcançados; 

• conhecer os resultados de outras avalia-
ções eventualmente realizadas. 

Essa etapa inicial permitiu o entendimento acer-
ca da trajetória e do contexto de cada um dos pro-
gramas, identi� cando as questões de interesse para 
a avaliação e, sobretudo, distinguindo os programas 
quanto aos diferentes momentos de sua implemen-
tação. Dessa análise resultou a sinalização de dife-
rentes condições técnicas e políticas para a avalia-
ção. Enquanto alguns programas mostravam-se, a 
princípio, adequados aos propósitos e aos critérios 
das avaliações de mensuração do impacto, outros 
sinalizavam a necessidade de avaliações de nature-
za distinta. Tal percepção muito contribuiu para o 
entendimento em relação  ao papel das metodolo-
gias no âmbito das avaliações. De fato, as escolhas 
metodológicas são fruto da pergunta e da perspec-
tiva adotada pela avaliação, o que por sua vez deve 
re� etir as necessidades da etapa de implementação 
em que o programa se encontra.   

Foram então identi� cados, como fruto dessa 
etapa, dois grupos de programas para avaliação, 
abordados separadamente ao longo deste relato. O 
primeiro grupo de programas reunia oportunidades 
para avaliações de impacto, indicadas pelas seguin-
tes características: 

• condições de implementação assegura-
das, com sistemas ou rotinas e procedimentos 
de execução em curso; 

• evidências sistemáticas da realização dos 
objetivos e propósitos do programa, alinhados 
à sua formulação ou marco institucional; 

• evidências de signifi cativo grau de abran-

gência no Estado; 
• existência de informações cadastrais, re-

gistros organizados e sistematicamente atua-
lizados. 

Essas condições mostraram-se bastante propícias 
à realização dos objetivos da avaliação de impacto, 
ou seja, estabelecer relação de causalidade (empiri-
camente demonstrada) entre as intervenções pro-
duzidas pelo programa e as mudanças observadas 
na situação de seus participantes. Além das informa-
ções objetivas sobre cada programa, as percepções 
e os entendimentos expressos por seus gestores fo-
ram decisivos para a construção dessas evidências. 
Vale notar que a escolha de programas consolida-
dos para realizar avaliações de impacto contraria em 
parte procedimentos internacionais consagrados 
nessa área (Banco Mundial). 

Destaca-se ainda que, conceitualmente, avalia-
ções de impacto visam identi� car mudanças atribuí-
das exclusivamente às iniciativas propiciadas pelo 
programa, respondendo a questões tais como: os 
participantes tiveram sua condição melhorada pelo 
programa? Para tanto, metodologicamente, distin-
guem-se e comparam-se, de um lado, o público que 
participou de um programa e, de outro, o público 
que o demanda, mas não é bene� ciário do mesmo. 
Ambos os grupos devem ter per� s socioeconômico 
e demográ� co similares, ou comparáveis, diferindo 
somente por sua condição em relação ao progra-
ma, ou seja, atendidos contra não atendidos, de-
nominando-os respectivamente: grupo tratamento 
e grupo contrafactual ou controle, cujas seleções 
para investigação devem ser aleatórias. Além disso, 
espera-se mais de uma coleta primária ao longo do 
tempo, que corresponda a dois momentos distintos: 
o antes e o depois da implementação do programa. 
Isso porque se imagina que, quando uma avaliação 
desse tipo é realizada na fase piloto de um progra-
ma, existam mais chances de efetivamente observar 
se aquele programa tem o impacto que ele preten-
dia ter no momento de sua formulação; e gerar in-
teligência que permita a correção de rumos em um 
estágio precoce da implementação, economizando 
recursos públicos escassos. Apesar da racionalidade 
desse argumento, observou-se na prática que pro-
gramas em estágio inicial de implementação ten-
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dem a ter uma trajetória relativamente tumultuada 
nesse contexto institucional. Em geral, as equipes 
técnicas envolvidas ainda não estão plenamente 
constituídas. Os marcos legais, instrumentos de � -
nanciamento e sistemas de informação ainda es-
tão em construção ou operam de forma precária. 
Nesse caso, a avaliação tende a se tornar um ônus 
adicional para o gestor do programa, que, além de 
assoberbado pelas di� culdades de implementação 
em contexto de escassez de meios, tem que se preo-
cupar também com uma avaliação cujos propósitos 
nem sempre são totalmente compreendidos. 

Por outro lado, foi identi� cado um segundo gru-
po de programas com características que pareciam 
desfavoráveis à realização de avaliações de impacto. 
Orientaram esse diagnóstico, de forma destacada, 
as condições ou o momento de implementação dos 
programas e a necessidade de aumento da com-
preensão a respeito de suas características reais e da 
natureza das ações efetivamente em curso. Cabe-
riam, nesses casos, investigações destinadas menos 
ao entendimento dos impactos do programa e mais 
à compreensão dos distintos processos envolvidos 
em sua implementação, bem como a veri� cação da 
ocorrência e da qualidade dos serviços oferecidos, 
com base na apuração de atividades realizadas ao 
longo do seu processo de implementação. Tratava-
se, em outras palavras, da necessidade de ampliar o 
conhecimento acerca das condições de realização 
efetiva do programa em face de seu desenho e con-
cepção originalmente previstos. Metodologicamen-
te, essas abordagens são denominadas avaliações 
de processo. Entre as características do segundo 
grupo de programas destacaram-se duas combina-
ções bastante diversas: 

• programa focalizado, em fase inicial de im-
plementação. Os estudos nesse caso visaram 
contribuir para a eventual revisão dos propó-
sitos do programa, sugerindo alterações na 
composição da oferta de serviços ao público
-alvo, além de um caminho de ajustes em suas 
formas e desenho de implementação;

 • programa focalizado, de implementação 
longa e heterogênea, sem avaliações recen-
tes. Os estudos nesse caso visaram identi� car 
as principais distorções e pontos de estran-
gulamento do programa, oferecendo pro-

postas pragmáticas de aperfeiçoamentos em 
diferentes dimensões: sistema de informações 
para monitoramento e avaliação; critérios de 
elegibilidade (acesso) aos benefícios gerados; 
capacitação dos implementadores; sistemas 
logísticos; etc. 

Em síntese, parecia tratar-se de programas com 
di� culdades ou distorções na realização de seus ob-
jetivos e propósitos, por diferentes motivos: de um 
lado, razões associadas à fragilidade de suas práticas 
e intervenções; e, de outro,  de forma inteiramente 
contrária, em função da recorrência de práticas e 
meios de execução arraigados, sem acompanha-
mento periódico e revisões adequadas. Assim, esse 
grupo de programas demandaria investigações de 
outra natureza que não as avaliações de impacto, 
sendo, por essa razão, pertinente a opção por ava-
liações de processo com ênfase na investigação da 
implementação. 

Desse modo, as distintas condições e necessi-
dades reveladas pelos dois grupos de programas 
sinalizaram opções e modelos de avaliação diver-
sos. Para os programas, considerados propícios às 
avaliações de impacto, foram realizadas discussões 
com seus gestores e técnicos para identi� cação dos 
aspectos a serem avaliados e dos possíveis modelos 
de avaliação. Já as de processo ocuparam-se do de-
senho, das formas e meios pelos quais os programas 
se realizam, buscando identi� car e compreender os 
aspectos que, ao longo da implementação, contri-
buem ou criam restrições para a realização dos ob-
jetivos e propósitos do programa. Esse processo de 
discussão e formulação se deu por meio de duas ini-
ciativas, sendo um workshop e um conjunto de o� -
cinas de trabalho. O workshop promoveu o debate 
técnico destinado, inicialmente, à equalização dos 
conceitos relativos à avaliação de impacto e à discus-
são de suas técnicas, avançando para a proposição 
de desenhos avaliativos e métodos investigativos, a 
partir das informações levantadas para cada um dos 
programas.8 Dessa argumentação, resultaram a for-
mulação da pergunta da avaliação vis-à-vis dos ob-
8 O workshop, realizado em março de 2013, contou com 
a participação de consultores externos – Banco Mundial 
(Dime) e FGV-SP, além das equipes técnicas da Secretaria 
de Planejamento e Gestão, dos programas envolvidos e da 
Fundação Seade.
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jetivos do programa e a elaboração do desenho da 
avaliação, com identi� cação dos prováveis grupos 
de tratamento e de controle, especi� cação das fon-
tes de dados, de� nição dos meios de investigação 
e, � nalmente, os temas de pesquisa. A sistematiza-
ção e o reconhecimento das decisões e formulações 
propostas para cada um dos programas marcaram o 
fechamento do evento realizado.  Seu detalhamento 
se deu em momento posterior a partir de o� cinas de 
trabalho. 

Merece destaque, pela experiência proporcio-
nada, a situação especí� ca de um dos programas 
selecionados que, pelo avanço de sua implemen-
tação, demonstrou a inviabilidade da realização de 
avaliação de impacto. Tratava-se, nesse caso, da au-
sência de situações que permitissem a identi� cação 
de um grupo controle, uma vez que o programa se 
universalizou muito rapidamente, antes que uma 
análise desse tipo pudesse ter sido planejada. Op-
tou-se, assim, por uma avaliação dos resultados da 
implementação, com base na percepção de melho-
rias expressas pelos usuários do programa, captadas 
por pesquisa de campo realizada em dois momen-
tos distintos no tempo, acompanhando sua evolu-
ção. Tal comparação foi feita a partir de estatísticas 
descritivas, sendo complementada por informações 
coletadas, nos mesmos períodos, com outro grupo 
de cidadãos atendidos em unidades do serviço ava-
liado, mas que não haviam passado pelas melho-
rias decorrentes da implementação do programa. 
Quanto às formas de coleta, essas foram presenciais, 
por meio da aplicação de formulário de perguntas 
pré-codi� cadas em amostras selecionadas aleato-
riamente em unidades destinadas à prestação dos 
serviços investigados. Em síntese, a existência de 
bases de dados e registros organizados e, sobretu-
do, o estágio de implementação avançado ou con-
solidado dos programas foram decisivos nas esco-
lhas realizadas relacionadas ao modelo de avaliação 
adotado. Mas a execução desses estudos e o acesso 
a tais dados e informações só foram possíveis em ra-
zão do interesse e da disponibilidade dos gestores 
e gerentes dos programas envolvidos no processo. 

Para o segundo grupo de programas, que foram 
submetidos à avaliação de processo, com ênfase 
na implementação, optou-se pela contratação de 
consultoria especializada, cujo trabalho foi sistema-

ticamente acompanhado pela equipe técnica da 
Fundação Seade. O objetivo dessas avaliações foi 
identi� car, a partir do processo de implementação 
dos programas, fatores de sucesso e de impedimen-
tos ou de di� culdades à sua realização. De forma 
resumida, as avaliações de processo, com ênfase na 
implementação, permitiram aumentar o conheci-
mento acerca das condições em que o programa se 
desenvolve no que se refere: à sua estrutura organi-
zacional e decisória; aos recursos a ele alocados; aos 
meios de comunicação interna e com seus bene� -
ciários; aos meios de seleção e capacitação de seus 
agentes e/ou parceiros; aos meios de seleção da 
demanda, � uxos na execução de suas ações; e aos 
registros de acompanhamento e monitoramento 
de resultados. Essas dimensões resumem parte das 
condições institucionais que dão suporte ao pro-
grama, podendo merecer investigações detalhadas, 
seja pela contribuição que delas resultam, seja pelos 
impedimentos que possam exercer sobre o desem-
penho do programa. 

Quanto aos métodos de investigação das ava-
liações acima destacadas, esses foram de natureza 
qualitativa, utilizando-se diferentes fontes de in-
formações: documentais; registros quantitativos e 
bases de dados; e entrevistas e diálogos com ges-
tores dos programas. Além disso, foram realizados 
estudos de caso, baseados em entrevistas com 
agentes implementadores e público atendido, o 
que permitiu  o destaque e detalhamento de elos 
fundamentais para a execução do programa e de 
problemas a ela associados, aprofundando sua com-
preensão. As informações obtidas foram sistemati-
zadas e analisadas em relatórios, que combinaram 
descrição e interpretação dos resultados coletados, 
à luz das perguntas formuladas pela avaliação. Essas 
perguntas, evidentemente, correspondem, de um 
lado, aos procedimentos propostos e aos métodos 
de avaliação de processo, e de outro, aos propósi-
tos do programa tomados em relação às condições 
institucionais sinalizadas pela sua implementação. 
Desse modo, o conhecimento produzido por essas 
avaliações pretendeu informar revisões e ajustes em 
diferentes dimensões dos programas avaliados, com 
maior ênfase em sua implementação. 

De forma resumida, o projeto desenvolvido iden-
ti� cou oportunidades distintas de avaliação, algu-
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mas voltadas ao processo de implementação dos 
programas, outras à apuração de seus resultados, 
impactos ou efeitos sociais. Cada uma delas exigiu 
decisões quanto à formulação de seus objetivos e 
perguntas, o tipo/modelo de avaliação, além dos 
métodos de investigação e formas de coleta, en� m, 
detalhamentos metodológicos, integrando o que na 
literatura se pode denominar de estratégia de ava-
liação. 

EXPERIÊNCIAS RECENTES E PERSPECTIVAS 
EM CURSO

A Fundação Seade, por demanda da Secretaria 
de Governo concluiu recentemente avaliações de 
dois programas, e encontra-se em curso projeto so-
licitado pela Secretaria de Planejamento e Gestão 
que contempla seis avaliações. 

As experiências de avaliação dos programas da 
Secretaria de Governo merecem algumas considera-
ções. Uma delas foi realizada utilizando-se de com-
binação de metodologia quantitativa e qualitativa, e 
para a outra, as investigações foram orientadas por 
metodologia qualitativa, por meio de entrevistas a 
partir de roteiros semiestruturados. Os resultados 
das avaliações aumentaram o conhecimento em re-
lação às formas de implementação dos programas e 
características dos públicos demandantes. Mas, so-
bretudo a apresentação e discussão dos resultados 
e das questões suscitadas criaram condições propí-
cias à formulação das recomendações da avaliação 
para os programas. Essas recomendações referem-
se à proposição de questões que destacam aspectos 
dos programas passíveis de melhorias, modi� cações 
ou requali� cação. 

As avaliações em curso demandadas pela Se-
cretaria de Planejamento e Gestão têm por objeto 
programas e ações de governo e a despeito da si-
milaridade de propósitos quanto à expectativa de 
contribuir para a racionalidade e efetividade da ação 
pública, algumas especi� cidades merecem desta-
que. Uma delas refere-se à con� guração do objeto 
da avaliação, outra ao processo de discussão que 
embasa as decisões metodológicas e o desenho da 
avaliação. 

Alguns estudos mostram-se distintos da noção 
clássica de programa social, sendo que a ênfase re-
cai no caráter diagnóstico e prospectivo que orienta 

as opções metodológicas e analíticas, apoiadas em 
técnicas estatísticas. Contam, evidentemente, para 
essas escolhas a disponibilidade das bases de dados 
e oportunidades de análise apresentadas. 

As demais avaliações assemelham-se quanto 
à ênfase nas investigações empíricas. A partir das 
preocupações e questões formuladas para cada 
um dos programas, no âmbito das discussões téc-
nicas com seus gestores, optou-se por desenho de 
avaliação especí� co, bem como formas de coleta 
e perspectivas analíticas próprias a cada um deles. 
Enquanto dois programas contam com coletas por 
meio de método qualitativo; outros preveem reali-
zação de pesquisa quantitativa por amostragem.  

Assim, vale destacar as contribuições e aprendi-
zados extraídos de ambos os períodos aqui desta-
cados. Enquanto os projetos de avaliação da etapa 
inicial (2012-2014) trouxeram variada gama de exi-
gências técnicas e metodológicas, além dos desa-
� os à construção do diálogo com os gestores dos 
programas, as experiências mais recentes tendem a 
“desfrutar” de parte desse aprendizado, transforma-
do em conhecimento institucional. É bem verdade 
que se renovam os desa� os técnicos e metodológi-
cos, mas se fazem notar in� uências importantes tais 
como aumento das capacidades de construção do 
diálogo técnico/propositivo, com os gestores, por 
parte das equipes da Fundação Seade e de formu-
lação analítica. Ambas fundamentais para se atingir 
uma das metas do processo de avaliação, qual seja, 
a formulação, com base nos resultados produzidos 
ao término do processo, de recomendações ao pro-
grama a serem levadas ao debate com os formula-
dores e gestores do mesmo. Vale notar, que a rea-
lização dessa meta muito contribui para viabilizar a 
utilização dos resultados da avaliação pelos gesto-
res públicos envolvidos. Nessa direção, destaca-se 
o papel da divulgação e discussão dos resultados 
para a consecução de recomendações de questões, 
de fato, pertinentes à realidade e complexidade dos 
programas públicos avaliados. 
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Divisão Regional do 
Brasil - Regiões 
Geográfi cas1

Introdução
O presente documento apresenta o projeto que 

está sendo desenvolvido para a nova Divisão Re-
gional do Brasil – Regiões Geográ� cas. Os recortes 
constituem um esforço da Coordenação de Geogra-
� a do Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE) na busca por uma regionalização que re� ita 
as mudanças ocorridas no território nacional ao lon-
go dos últimos 25 anos.

A dinâmica de trabalho desenvolvida para as Re-
giões Geográ� cas busca ser a mais democrática pos-
sível, dando voz a todos os segmentos da socieda-
de brasileira. Nesse sentido, não apenas a estrutura 
do IBGE, ou seja, a sua rede de agências e unidades 
estaduais, foi convidada a participar dos trabalhos, 
mas também os estados, por meio de seus órgãos 
de planejamento, a academia e também a socieda-
de civil.

Espera-se, assim, que a proposta de regionaliza-
ção ora em pauta se bene� cie de diferentes pontos 
de vista e se fortaleça, por meio do diálogo constan-
te entre os autores e a sociedade. Além disso, bus-
ca-se a legitimação do trabalho através do diálogo 
construtivo entre todos os envolvidos e, utilizando-
se os conhecimentos locais dos envolvidos, espera-
se criar um recorte regional que seja aderente às rea-
lidades do Brasil da segunda década do século XXI.

A ANIPES, ao facilitar e incentivar o diálogo entre 
o IBGE e os órgãos estaduais de planejamento, cum-
pre papel fundamental para a realização dos objeti-
vos desejados. Sem a sua fundamental participação, 
a parceria entre o IBGE e as instituições estaduais 
não alcançaria a sinergia necessária para o sucesso 
e relevância do novo modelo de regionalização pro-

1 Gerência de Regionalização, Coordenação de Geografi a - 

Instituto Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE)

posto.
Esse artigo está dividido em três partes, além de 

sua conclusão. A primeira parte discorre sobre um 
pequeno e breve histórico das regionalizações no 
país, com foco sobre a escala de microrregiões e me-
sorregiões. A segunda apresenta as bases de dados 
utilizadas no trabalho em curso, todas de livre acesso 
ao público e disponíveis no site do Instituto Brasilei-
ro de Geogra� a e Estatística. A terceira e curta parte 
versa sobre a metodologia empregada na elabora-
ção da proposta de Regiões Geográ� cas Imediatas 
e Intermediárias em curso. Por � m, as considerações 
� nais apontam os caminhos percorridos na realiza-
ção do trabalho até o momento e as expectativas do 
IBGE em relação ao trabalho de regionalização.

Breve Histórico
   Na primeira metade do século XXI, a discussão 

sobre a organização do espaço brasileiro, diante de 
uma estratégia o� cial de modernizar e integrar o 
País, levantou questões de planejamento e de ad-
ministração, deixando clara a necessidade de um 
maior e mais aprofundado conhecimento sobre o 
território nacional. É dentro desse espírito de institu-
cionalização de órgãos públicos na esfera federal e 
“redescobrimento” do território nacional que foram 
criados, no � nal da década de 1930, o Conselho Na-
cional de Estatística e o Conselho Nacional de Geo-
gra� a, integrados, posteriormente, para a formação 
do IBGE.

Nesse contexto de elaboração de sucessivas divi-
sões do espaço territorial brasileiro, segundo crité-
rios diversi� cados, e pressionado pela necessidade 
de elaboração do Anuário Estatístico Brasileiro, o 
Conselho Nacional de Estatística adotou, em 1938, 
a divisão regional em uso no Ministério da Agricul-
tura. Entretanto, apenas a partir do início da década 
de 1940 a questão da divisão regional ganhou novas 
contribuições teóricas e metodológicas, que resulta-
ram na elaboração da primeira divisão regional o� -
cial do Brasil.

Em 1942, o espaço brasileiro foi subdividido em 
grandes regiões, utilizando os estados e territórios 
da federação como base: Norte, Nordeste Ocidental, 
Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridio-
nal, Sul e Centro-Oeste. Após essa primeira divisão, o 
território nacional foi sucessivamente segmentado 
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em escalas inferiores, resultando, inicialmente, em 
regiões que apresentavam características homogê-
neas quanto aos aspectos do meio físico. A conti-
nuidade do procedimento metodológico originou 
sub-regiões que foram, � nalmente, divididas em pe-
quenas áreas denominadas Zonas Fisiográ� cas.

O contexto do Pós-Segunda Guerra Mundial ace-
lerou as transformações socioeconômicas que origi-
nariam novas formas de organização do espaço bra-
sileiro. Consequentemente, houve a necessidade de 
nova revisão e reformulação do modelo de divisão 
regional do país, que estabeleceu a Divisão Regional 
do Brasil para � ns estatísticos iniciada em 1967. 

A Resolução nº 1 da Comissão Nacional de Plane-
jamento e Normas Geográ� co-Cartográ� cas de 8 de 
maio de 1969 estabeleceu as Microrregiões Homo-
gêneas, em substituição às Zonas Fisiográ� cas, sen-
do utilizadas para tabulação dos dados estatísticos e 
estratos de amostragem agrupados por estados da 
federação no Censo Demográ� co de 1970. O mode-
lo o� cial identi� cava cinco novas Grandes Regiões e 
unidades menores, as Microrregiões Homogêneas, 
� cando os níveis intermediários – as Mesorregiões 
– para posterior aprovação. É estabelecida, então, 
uma divisão regional que identi� cava as Grandes 
Regiões Norte (28 microrregiões homogêneas), Nor-
deste (128), Sudeste (111), Sul (64) e Centro-Oeste 
(29).

Após esta de� nição, ao longo da década de 1970, 
o IBGE trabalhou em um novo conjunto de divisão 
regional do Brasil – as Mesorregiões Homogêneas. 
Tais unidades espaciais, em escala intermediária 
entre as microrregiões e as macrorregiões, visavam 
aprimorar a divulgação de dados censitários, como 
forma de subsidiar as políticas de planejamento em 
vigor. As Mesorregiões Homogêneas foram de� ni-
das como unidades territoriais resultantes da agre-
gação de Microrregiões e seguiram a mesma linha 
conceitual adotada no estudo dos espaços micror-
regionais de 1969/70. Utilizou-se, portanto, o critério 
da homogeneidade, de� nido segundo os setores 
básicos das atividades econômicas e indicadores de 
desenvolvimento urbano e rural. Os conceitos utili-
zados geraram um amplo conjunto de variáveis que 
deram origem a 87 unidades espaciais ao nível me-
sorregional.

No � nal da década de 80, o Brasil se encontrava 

com uma estrutura espacial muito diferente daque-
la que serviu de referência para a Divisão Regional 
de 1970, o que resultou na publicação pelo IBGE, em 
1989, da Divisão do Brasil em Mesorregiões e Micror-
regiões Geográ� cas, que substituíram as Mesorre-
giões e Microrregiões Homogêneas. 

Diferentemente do modelo de regionalização 
empregado na década de 1970, que partira da agre-
gação de áreas segundo critérios de homogeneida-
de, a metodologia adotada nesses estudos apoiou-
se na noção de totalidade nacional, tomando as 
unidades da federação como universo de análise. 
Através do método de divisão sucessiva desses es-
paços – os estados da federação – identi� caram-se, 
posteriormente, as mesorregiões e microrregiões 
que passaram, então, a ter denominação de geográ-
� cas.

Como Mesorregião Geográ� ca passou-se a deno-
minar uma área individualizada, em um Estado da 
Federação, que apresentasse formas do espaço geo-
grá� co de� nidas pelo processo social, como deter-
minante, o quadro natural, como condicionante, e a 
rede de comunicação e de lugares, como elemento 
de articulação espacial (DIVISÃO..., 1990). 

As Microrregiões Geográ� cas, consideradas 
como partes das mesorregiões, foram de� nidas 
por suas especi� cidades quanto à estrutura da pro-
dução agropecuária, industrial, extrativa mineral e 
pesqueira. Para a compreensão das especi� cidades 
da estrutura produtiva, utilizaram-se, também, in-
formações sobre o quadro natural e sobre relações 
sociais e econômicas particulares, compondo a vida 
de relações locais pela possibilidade de atender à 
população através do comércio de varejo ou ataca-
do ou dos setores sociais básicos.

O modelo de Mesorregiões e Microrregiões Geo-
grá� cas, de 1989/90, resultou em um quadro � nal 
muito diferente daquele de� nido na década de 
1970, apresentando um número mais elevado des-
sas unidades subregionais.

Em termos de divisão regional, de caráter o� cial, 
para � ns de levantamento e divulgação de dados 
estatísticos, as Mesorregiões e as Microrregiões 
Geográ� cas constituem o recorte territorial vigente. 
No que se refere à divisão macrorregional, continua 
prevalecendo a estrutura regional identi� cada em 
1970, com as respectivas alterações ocorridas, pos-
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teriormente, no mapa político-administrativo do 
Brasil: o acréscimo do Mato Grosso do Sul, na Região 
Centro-Oeste, e a retirada do Estado da Guanabara, 
fusionado com o Estado do Rio de Janeiro, da Região 
Sudeste na década de 1970; e a adição do Estado do 
Tocantins, criado na década de 1980, à Região Norte, 
além da transformação dos antigos territórios dessa 
região em Estados (Rondônia, Roraima e Amapá).

Conceitualmente, os estudos realizados para a 
última divisão do Brasil em Micro e Mesorregiões 
Geográ� cas partiam da premissa de que a dinâmi-
ca do processo de desenvolvimento capitalista em 
nosso País poderia ser traduzida pela inevitável de-
sigualdade na organização espacial que comporta 
diferentes formas de subordinação do trabalho ao 
capital e pela atuação crescente do papel do Estado 
naquele processo (DIVISÃO..., 1990). 

Considerando as mudanças ocorridas na dinâ-
mica econômica do mundo atual e tendo em vista 
que o território brasileiro vem passando por intenso 
processo de transformação, que precisa ser identi� -
cado em sua diversidade, é oportuna a atualização 
conceitual no sentido de embasar um novo modelo 
de divisão regional para o País.

Outro fator a justi� car a necessidade de atualiza-
ção dos recortes subregionais é o expressivo aumen-
to veri� cado na diferenciação interna do espaço ter-
ritorial brasileiro, como resultado de modi� cações 
econômicas, demográ� cas, políticas e ambientais 
vivenciadas nas últimas décadas. 

A de� nição de novos agregados espaciais está 
vinculada ao intenso processo de ocupação, am-
pliação e transformação dos espaços produtivos, 
que aliado ao acelerado movimento de criação de 
municípios, sobretudo após a Constituição Federal 
de 1988, torna mais complexa a delimitação subre-
gional do território brasileiro. Essa maior heteroge-
neidade do território torna cada vez mais evidente 
a inadequação da abordagem tradicional de polí-
ticas e ações que utilizam as macrorregiões como 
referencial geográ� co exclusivo, colocando, como 
prioritária, a revisão das unidades subregionais do 
espaço brasileiro, uma vez que as escalas macrorre-
gionais (Grandes Regiões) são cada vez mais incom-
patíveis com o nível de conhecimento e de ação po-
lítica que se pretende ajustada a um federalismo de 
cooperação, sobre um território continental como o 

do Brasil.
As Regiões Geográ� cas servem de suporte não 

só ao planejamento federal, como ao planejamento 
estadual em nível subregional, uma vez que elas são 
compostas por municípios e respeitam os limites 
estaduais. Elas representam, desse modo, uma uni-
dade fundamental para a disseminação e análises 
estatísticas e geográ� cas da federação brasileira em 
suas divisões político-administrativas. 

Nesse contexto, as Regiões Geográ� cas re� etem 
a articulação e as contiguidades do território nacio-
nal em dois níveis escalares, uma vez que as Regiões 
Geográ� cas Imediatas (RGI) constituem a unidade 
básica para a delimitação das Regiões Geográ� cas 
Intermediárias (RGInt).

As RGI, que têm na rede urbana o seu principal 
elemento constituinte, buscam desvendar os cen-
tros próximos para a satisfação das necessidades 
imediatas das populações, tais como compras de 
bens de consumo duráveis e não duráveis, busca de 
trabalho, procura por serviços de saúde e de edu-
cação, e a prestação de serviços públicos, tais como 
postos de atendimento do INSS, do Ministério do 
Trabalho e Emprego e do Judiciário, entre outros.

As RGInt correspondem a uma escala interme-
diária entre os estados e as RGI. Preferencialmente, 
buscou-se a delimitação das Regiões Geográ� cas 
Intermediárias com a inclusão de Metrópoles ou Ca-
pitais Regionais (REGIÕES..., 2008). Em alguns casos, 
principalmente onde não existiam Metrópoles ou 
Capitais Regionais, foram utilizados centros urbanos 
de menor dimensão que fossem representativos 
para o conjunto das RGI que compunham as RGInt. 

Dessa forma, pode-se compreender as RGInt 
como uma área representativa da in� uência dos es-
calões intermediários e superiores da rede urbana 
brasileira, que organiza o território, por meio dos 
� uxos de gestão privado e público e da oferta de 
bens e serviços, concentrando as funções urbanas 
de maior complexidade e servindo de locus prefe-
rencial na prestação de serviços avançados para as 
cidades de seu entorno em uma escala superior à 
imediatamente adjacente.

Seguindo a metodologia previamente estabele-
cida, uma proposta preliminar de divisão regional 
foi enviada às Unidades Estaduais e à rede de agên-
cias do IBGE, assim como aos estados por meio de 
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suas Secretarias e/ou Institutos de Planejamento. 
Esta etapa visa tornar mais horizontal o processo 
de delimitação das Regiões Geográ� cas, incluindo 
a possibilidade de incorporar o conhecimento lo-
cal das diferentes formas de organização do espaço 
brasileiro.

Com efeito, o conhecimento empírico da reali-
dade territorial das diferentes unidades federadas 
irá fornecer legitimidade e acrescentar qualidade 
às propostas inicialmente formuladas pela equipe 
técnica do IBGE, possibilitando maior aproximação 
entre a base conceitual, a linha metodológica adota-
da e a realidade espacial regionalizada. É importante 
ressaltar que a relevância desse trabalho reside não 
só no fato de fornecer uma base geográ� ca para a 
divulgação de dados estatísticos do IBGE como ofe-
recer elementos para a compreensão atualizada da 
realidade territorial do país visto em sua diversidade 
regional.

Por � m, reforçamos que o objetivo central do tra-
balho é construir recortes de escalas inferiores aos 
estados a partir de critérios nacionalmente uni� ca-
dos, que possam ser usados em todos os estados da 
federação. Atende-se, dessa forma, à missão do IBGE 
de retratar o Brasil, observando todo o seu territó-
rio e compatibilizando as suas diferenças de modo 
a homogeneizar a divulgação de dados estatísticos 
produzidos por esta Instituição, dando conta das 
diferenças regionais do país através da construção 
de um quadro territorial de referência nacional para 
uso da sociedade e da federação brasileira. 

Referências Básicas
A rede urbana nacional foi o elemento estrutura-

dor da presente Divisão Regional do Brasil, no pres-
suposto de que o urbano atua como organizador 
do espaço e locus privilegiado de trocas materiais e 
imateriais da população brasileira. São nas cidades 
que se concentram os principais processos da vida 
cotidiana da grande maioria da população e são elas 
que centralizam os � uxos (de informação, � nancei-
ros, monetários, de bens e serviços etc), constituin-
do nós da rede urbana nacional e internacional.

As fontes de informação utilizadas na geração 
das Regiões Geográ� cas foram:

• Regiões de In� uência das Cidades 2007- RE-
GIC (REGIÕES..., 2008) 

Com base nessa pesquisa buscou-se de� nir a 
hierarquia dos centros urbanos e delimitar as 
regiões de in� uência a eles associadas a partir 
dos aspectos de gestão federal e empresarial 
e da dotação de equipamentos e serviços, de 
modo a identi� car os pontos do território a 
partir dos quais são emitidas decisões e é exer-
cido o comando em uma rede de cidades. Para 
tal, foram utilizados dados de pesquisa espe-
cí� ca e, secundariamente, dados de outros 
levantamentos também efetuados pelo IBGE, 
bem como registros provenientes de órgãos 
públicos e de empresas privadas.
• Divisão Urbano Regional (DIVISÃO..., 2013) 
Constitui uma contribuição do IBGE à análise 
da dinâmica territorial brasileira, fornecendo 
uma visão regional do Brasil a partir dos � uxos 
articulados por sua rede urbana. A identi� ca-
ção e delimitação dos novos desenhos regio-
nais, aqui chamadas de Regiões de Articulação 
Urbana, encontram-se fortemente vinculadas 
à compreensão das transformações socioes-
paciais que ocorrem no país e também à ma-
neira como se apreende essas transformações. 
Todas as regiões identi� cadas são formadas a 
partir de uma cidade que comanda a sua re-
gião, estabelecendo relacionamentos entre 
agentes e empresas nos respectivos territórios. 
Tendo por base o arcabouço conceitual-meto-
dológico desenvolvido na Pesquisa Regiões de 
In� uência das Cidades (REGIC), o presente es-
tudo identi� cou regiões em três escalas de re-
ferência, nomeadas como Regiões Ampliadas 
de Articulação Urbana, Regiões Intermediárias 
de Articulação Urbana e Regiões Imediatas de 
Articulação Urbana.
• Gestão do Território: 2014 (GESTÃO..., 2014) 
Essa pesquisa aborda o tema das redes e � u-
xos do território em uma de suas dimensões 
imateriais, porém com grande força de orga-
nização espacial: os � uxos de gestão. Nesse 
sentido ela busca compreender como as dife-
rentes regiões e cidades se conectam através 
da gestão do território e quais são os centros 
que concentram a capacidade de comando e 
controle do País, tanto do lado do Estado – re-
presentado pelas instituições públicas federais 
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que possuem unidades espalhadas pelo terri-
tório nacional para atender a população, le-
vantar dados e informações e recolher tributos 
– quanto do lado do Mercado – representado 
pelas empresas privadas multilocalizadas.
• Logística de Transportes (LOGÍSTICA..., 2014)
Essa pesquisa apresenta as principais estrutu-
ras de transporte do país tais como rodovias, 
ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos, bem 
como outros equipamentos associados à lo-
gística do transporte de cargas e pessoas no 
país, como armazéns, estações aduaneiras de 
interior (chamados portos secos), pontos de 
fronteira, aeródromos públicos e terminais hi-
droviários. 
• Arranjos Populacionais e Concentrações Ur-
banas do Brasil (ARRANJOS..., 2015) 
Essa pesquisa forneceu um modelo territorial 
das relações econômicas e sociais intrínsecas 
ao processo de urbanização. Nesse sentido, ela 
apresenta um quadro dos arranjos populacio-
nais (agrupamentos de dois ou mais municí-
pios com forte integração populacional, devi-
do aos movimentos pendulares para trabalho 
ou estudo, ou à contiguidade entre manchas 
urbanas) e suas médias e grandes concentra-
ções urbanas (aparecem não só arranjos po-
pulacionais como municípios isolados, ambos 
com população entre 100 e 750 mil habitan-
tes). 

Finalmente, as divisões regionais dos estados, 
solicitadas às Secretarias de Planejamento estaduais 
por intermédio da ANIPES no início do trabalho, fo-
ram eventualmente utilizadas para a solução de dú-
vidas pontuais, sempre levando em consideração as 
diferenças de critérios observadas entre elas.

Metodologia
Um conjunto de regras foi utilizado para a delimi-

tação das Regiões Geográ� cas Imediatas e Interme-
diárias. A Divisão Urbano Regional (DIVISÃO..., 2013), 
em suas escalas imediatas e intermediárias, foi utili-
zada como recorte inicial para a delimitação das RGI 
e RGInt, respectivamente. No entanto, esse produto, 
que re� ete a área vivida pela população em seu des-
locamento cotidiano para o fornecimento e a busca 

de bens e serviços, não respeita os limites dos Es-
tados. Para a delimitação das Regiões Geográ� cas 
isso não era aplicável, uma vez que as mesmas, que 
têm por objetivo servir de subsidio para a dissemi-
nação de estatísticas, têm como restrição as divisas 
estaduais. Partindo desta premissa, são necessárias 
regras especí� cas para cada escala, imediata e inter-
mediária.

Foram de� nidos, a princípio, para cada RGI, o limi-
te mínimo de 5 municípios e o máximo de 25 muni-
cípios. Além disso, utilizou-se a estimativa de popu-
lação municipal para o ano de 2013 a � m de limitar 
cada RGI a um contingente populacional mínimo de 
50.000 habitantes. Utilizando a hierarquização das 
cidades pelo REGIC (REGIÕES..., 2008) � cou de� nido 
que cada RGI deveria no mínimo conter uma cidade 
classi� cada como Centro de Zona B, nível de menor 
porte e com atuação restrita à sua área imediata.

Na composição das RGI, os Arranjos Populacio-
nais (ARRANJOS..., 2015) foram considerados como 
uma unidade urbana básica indivisível. Assim, cada 
arranjo só poderia pertencer a uma única RGI. 

Seguindo essas regras, foram avaliados, municí-
pio por município, os dados de � uxos de Gestão Pú-
blica e Gestão Empresarial (GESTÃO..., 2014), Deslo-
camento para Trabalho e Estudo (ARRANJOS..., 2015) 
e REGIC (REGIÕES..., 2008) utilizados como referên-
cia para a produção deste novo recorte. Respeitan-
do o princípio federativo, foram criados ao menos 
4 RGI por estado a � m de possibilitar a divulgação 
estatística e auxiliar o planejamento público.

Os nomes das RGI foram de� nidos a partir do 
centro de maior hierarquia urbana. No caso do cen-
tro de maior hierarquia urbana ser composto por 
um Arranjo Populacional, utilizou-se o nome des-
te recorte. Havendo mais de um centro de mesma 
hierarquia na RGI foi estipulada a seguinte regra: 
no caso das populações dos centros urbanos serem 
equivalentes, o nome da região geográ� ca foi for-
mado pelos nomes de todos os centros de mesma 
hierarquia, ordenados pelo tamanho da população; 
no caso da população de um dos centros urbanos 
superar em 50 % a população do(s) outro(s) cen-
tro(s), o nome será o do centro de maior população.

As RGInt, que têm como base as Regiões Inter-
mediárias de Articulação Urbana, são delimitadas 
a partir das RGI – suas unidades fundamentais e in-
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divisíveis. Os � uxos municipais de Gestão Pública e 
Gestão Empresarial (GESTÃO..., 2014), Deslocamento 
para Trabalho e Estudo (ARRANJOS..., 2015) e REGIC 
(REGIÕES..., 2008) foram agregados por RGI, a � m de 
proporcionar uma melhor análise da composição 
das RGInt. Com isso, as RGInt devem respeitar os li-
mites das RGI e das divisões estaduais, com um nú-
mero mínimo de 2 RGI por cada RGInt. Respeitando 
o princípio federativo, cada estado deve conter no 
mínimo 2 RGInt. Idealmente, cada Região Geográ� -
ca Intermediária possui, pelo menos, uma cidade de 
nível hierárquico classi� cado como Capital Regional 
(REGIÕES..., 2008), possuindo área de in� uencia de 
âmbito regional e sendo referida como destino para 
um conjunto de atividades por grande número de 
municípios.

Os nomes das RGInt foram de� nidos a partir do 
centro de maior hierarquia urbana. Havendo mais 
de um centro de mesma hierarquia utilizou-se a se-
guinte regra: se as populações dos centros urbanos 
forem equivalentes, o nome da região geográ� ca é 
formado pelos nomes de todos os centros de mes-
ma hierarquia, ordenados pelo tamanho da popu-
lação; no caso da população de um centro superar 
em 50% a população do(s) outro(s) centro(s), o nome 
será o do centro urbano de maior população.

Devido à diversidade do território brasileiro, al-
guns casos excepcionais, em relação às premissas e 
regras, foram encontrados e analisados individual-
mente. Nestes casos, buscou-se incorporar às regras 
essas heterogeneidades, identi� cadas a partir da 
utilização da rede IBGE, da consulta aos estados por 
meio de suas secretarias de planejamento e em diá-
logos com a academia.

Considerações Finais
O trabalho de Regionalização ora em curso espe-

ra re� etir as mudanças ocorridas no Brasil ao longo 
das últimas três décadas. No momento em que as 
Microrregiões e Mesorregiões Geográ� cas foram 
elaboradas, o país passava por intenso processo de 
modernização político-institucional e se adapta-
va às mudanças promovidas pela Constituição de 
1988. Dentre elas, as que redistribuíam o sistema 
federativo e as atribuições de cada um de seus en-
tes apontavam para anos de adaptação e, em certo 
grau, incertezas. O substancial aumento no número 

de municípios brasileiros nos anos seguintes à pro-
mulgação da Constituição é sintomático desse pro-
cesso adaptativo. 

Nesse contexto, foi signi� cativo o processo de 
amadurecimento democrático e econômico ao lon-
go dessas quase três décadas, assim como foram 
importantes as mudanças ocorridas na organização 
do território brasileiro. Antigos padrões espaciais fo-
ram abalados, novas polarizações surgiram em fun-
ção de mudanças na infraestrutura de transportes e 
comunicações, entre outras. Antigas regiões de in-
� uência foram pulverizadas pela história, enquanto 
outras surgiram para ocupar os vazios existentes. Ba-
sicamente, o crescimento demográ� co das Regiões 
Centro-Oeste e Norte fez surgir novas centralidades, 
assim como em áreas do Semiárido Nordestino. As 
Regiões Sul e Sudeste, apesar de demogra� camente 
mais estáveis, não � caram imunes ao surgimento de 
novos centros que, por sua vez, tiveram sua capaci-
dade de atrair pessoas de outros locais, próximos ou 
não, para trabalhar, estudar e consumir, ampli� cada 
pelo desenvolvimento econômico que experimen-
taram ao longo dos sucessivos anos de estabilidade 
política e desenvolvimento econômico.

Igualmente importante é o processo de traba-
lho compartilhado para a identi� cação das Regiões 
Geográ� cas. Com efeito, longe de ser uma regionali-
zação feita tão somente nos computadores do IBGE, 
o processo de construção desses recortes territoriais 
foi pensado, desde o seu princípio, para ser o mais 
inclusivo possível. Nesse sentido, não apenas as 
Agências e as Unidades Estaduais dessa Instituição 
foram consultadas, como também a academia, os 
órgãos responsáveis pelas regionalizações de cada 
unidade da federação e outros organismos voltados 
ao planejamento do território, tais como a SUDAM, a 
SUFRAMA e a própria ANIPES.

O diálogo com as instituições responsáveis pelas 
regionalizações estaduais é um dos grandes avanços 
na proposta de regionalização atual. O conhecimen-
to local do território é fundamental para a criação de 
recortes imediatos e intermediários que sejam ade-
rentes à realidade atual. A não conformação dessa 
aderência invalidaria os recortes desenvolvidos por 
não permitir que eles atingissem o seu principal ob-
jetivo, que é a divulgação das estatísticas do próprio 
IBGE. A� nal, da mesma forma que não há estatísti-
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ca solta no espaço, o recorte empregado para a di-
vulgação estatística deve ser o mais justo possível à 
realidade local. A não observância a essa exigência 
pode produzir estatísticas irrelevantes para espaços 
� ctícios, que não correspondem à realidade local. 
Nesse sentido, a parceria construída com as insti-
tuições estaduais ganha importância e enriquece o 
trabalho. Adicionalmente, ela gera benefícios ime-
diatos para o país, que pode se reconhecer melhor 
em um retrato mais claro e preciso de sua realidade. 

Signi� cativo também foi o total de trabalhos de 
campo realizados com o objetivo de tornar as Re-
giões Geográ� cas Imediatas e as Regiões Geográ-
� cas Intermediárias o mais aderente possível à rea-
lidade nacional. Todas as Macrorregiões brasileiras 
foram visitadas e o processo de trabalho sempre 
buscou ser o mais inclusivo e democrático possí-
vel. Foram realizados 10 trabalhos de campo, onde 
aproximadamente 11.000 km foram percorridos em 
13 estados brasileiros. Nesse processo, toda a diver-
sidade e a complexidade das diferentes realidades 
brasileiras foram vivenciadas e o recorte atual, ainda 
que não seja o de� nitivo, é o  espelho dessa expe-
riência.

Espera-se, dessa forma, dar o máximo de trans-
parência possível ao trabalho desenvolvido pelos 
geógrafos do IBGE, auxiliados por sua rede de Agên-
cias e Unidades Estaduais. Ainda que possam existir 
discordâncias em relação a pontos especí� cos do 
trabalho, todo o processo vem sendo conduzido 
com a maior clareza e publicidade possível. A� nal, 
a tarefa de recortar o Brasil em unidades territoriais 
que sigam critérios claros e aplicáveis a todo o país 
só pode ser realizada com a colaboração e contribui-
ção de todos.

Por � m, agradecemos a colaboração dos Gover-
nos Estaduais na realização desse trabalho e coloca-
mo-nos, sempre, à disposição para o diálogo com a 
sociedade, os governos e a academia. Entendemos 
que só assim a tarefa de retratar o Brasil com infor-
mações necessárias ao conhecimento de sua reali-
dade e ao exercício da cidadania poderá ser realiza-
da com a excelência que o país espera do IBGE.
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Portal da Transparência 
do Governo do Estado 
de São Paulo: uma 
experiência com a 
criação da Linguagem 
Clara na Administração 
Pública

Antonio G Gonçalves1 
Magali Valente2 
Nanci Martin Padilla3 
Vivaldo Luiz Conti4 

INTRODUÇÃO
O presente relato destaca a participação e a ex-

periência da Fundação Sistema Estadual de Análise 
de Dados – Seade no desenvolvimento do Guideline 
– Linguagem Clara (LC) para o Portal da Transparên-
cia do Governo do Estado de São Paulo5, voltado à 
melhoria do ambiente de negócios. A partir da coo-
peração, entre o Governo do Estado de São Paulo e 
o Reino Unido - SPUK, a Fundação Seade atuou na 
elaboração de linguagem e manuseio com metada-
dos. 

Para a construção do Guideline, fez-se uma re� e-
xão sobre o papel que a Administração Pública tem 
em relação a comunicação permanente com os ci-
dadãos. A forma predominante dessa comunicação 

1 Analista de Projetos da Fundação Seade.
2 Analista de Projetos da Fundação Seade.
3Analista de Projetos da Fundação Seade.
4 Analista de Documentação da Fundação Seade.
5 O manual está disponível no sítio do governo aberto do 
Estado de São Paulo

é a palavra escrita, lida no suporte papel ou, cada 
vez mais nos dias atuais, em dispositivos eletrônicos. 

A relevância desse trabalho é dada pelo contexto 
cultural e educacional da sociedade brasileira, em 
que é privilégio de pequena parcela da população 
o entendimento e compreensão do sentido de um 
texto mais elaborado com palavras de uso não co-
tidiano ou empregadas na linguagem culta ou téc-
nica. 

De acordo com levantamento do Instituto Paulo 
Montenegro (Tabela 1), o Indicador de Alfabetismo 
Funcional - Inaf aponta que somente 26% da popu-
lação brasileira entre 15 e 64 anos são de alfabetiza-
dos plenos. Estas pessoas conseguem “compreender 
e interpretar textos em situações usuais: leem textos 
mais longos, analisando e relacionando suas partes, 
comparam e avaliam informações, distinguem fato 
de opinião, realizam inferências e sínteses. Ou seja, 
apenas pouco mais de um quarto dos cidadãos bra-
sileiros dessa faixa etária é capaz de ler e entender 
textos complexos.

Por este quadro � ca patente que três quartos da 
população em idade ativa têm algum grau de di� -
culdade para entender informações mais elabora-
das. 

O governo tem por dever transmitir aos cidadãos 
informações claras e objetivas, a � m de garantir que 
todos possam usufruir de seus direitos e tornar pos-
sível o cumprimento de seus deveres. Assim, as di-
versas instâncias do governo, com a responsabilida-
de de publicar dados e informações, devem fazê-lo 
de forma que a linguagem possa ser entendida por 
todos cidadãos, independentemente de seu grau de 
educação formal.

A crescente digitalização da informação e a po-
pularização dos dispositivos eletrônicos vêm modi-
� cando a relação entre as instituições públicas e os 
cidadãos. Facilitar a comunicação e a interação por 
meio de meios eletrônicos é uma preocupação dos 
governos de vários países ao redor do mundo, pois 
as pessoas têm a necessidade de ler textos o� ciais, 
seja para obter algo que necessitem, como uma li-
cença ou acesso à educação formal, seja para cum-
prir obrigações, como pagamento de impostos, ou 
para acessar informações que sejam importantes 
para o exercício de suas atividades pro� ssionais ou 
cotidianas.
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No caso brasileiro, a tarefa está longe de ser fá-
cil, considerando-se as dimensões do país e seus 
regionalismos. Na vertente do ESP, há uma clara 
deliberação governamental em promover maior 
transparência e facilitar o acesso de conhecimento 
e informações que contribuam para melhorar a for-
ma de comunicação com seus cidadãos.  Para tanto, 
vem instituindo marcos regulatórios que amparam 
ações nesse sentido. Diante disso, destaca-se a ne-
cessidade de criar mecanismos para que a informa-
ção pública seja cada vez mais clara. Certamente, 
isso exigirá a consolidação dessa área de conheci-
mento e o desenvolvimento de métodos, o que de-
mandará recursos humanos e � nanceiros de porte 
considerável. Mas o prêmio pela inclusão de setores 
mais amplos da sociedade na compreensão daqui-
lo que o governo pretende comunicar é estímulo à 
participação dos cidadãos. O aumento da transpa-
rência leva ao aperfeiçoamento da gestão pública.

O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO GOVER-
NO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 A iniciativa do Portal de Transparência do Go-
verno do Estado de São Paulo é colocar à disposi-
ção dos cidadãos informações sobre seus direitos e 
deveres, mudanças nas leis, bem como divulgação 
de campanhas e prestação de contas e atos do go-
verno, propondo a criação de uma linguagem Clara 
- LC. Em termos gerais, o desa� o que se coloca é 
que os conteúdos voltados à transparência pública 
sejam publicados em formatos e linguagens mais 

compreensíveis pelos cidadãos.
Coube à Fundação Seade desenvolver um rotei-

ro para a elaboração de uma Linguagem Clara (LC), 
pela qual o Governo do Estado de São Paulo divulga 
suas informações na Internet. Em especial no que 
diz respeito ao signi� cado de expressões técnicas 
utilizadas rotineiramente por especialistas das di-
versas áreas de atuação governamental, de modo a 
torná-las mais acessíveis à compreensão do cidadão 
comum.

A transparência em relação às bases de dados, 
assim como à disponibilização de informações go-
vernamentais têm grande amparo na legislação bra-
sileira e paulista.

O entendimento é que toda informação de go-
verno é pública, com raras exceções, todas vincula-
das ao resguardo do sigilo de dados de caráter pes-
soal ou à segurança do Estado.

O principal marco nacional é a Lei de Acesso à 
Informação, que trata dos procedimentos que, obri-
gatoriamente, devem ser adotados por órgãos mu-
nicipais, estaduais e federais para garantir o acesso 
à informação pelos cidadãos. Destacam-se o artigo 
5º, que a� rma que “É dever do Estado garantir o di-
reito de acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de for-
ma transparente, clara e em linguagem de fácil com-
preensão” e o artigo 8º, parágrafo 3º, inciso I, que 
diz: “Os sítios ... deverão, na forma de regulamento, 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

 Fonte: Instituto Paulo Montenegro, Inaf Brasil 2001 a 2011

 Tabela 1: Brasil - Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional - População de 15 a 64 
anos (em %) - 2001 a 2011 
 
Nível de alfabetização 

2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2007 2009 
2011/
2012 

Analfabeto 12 13 12 11 9 7 6 

Rudimentar 27 26 26 26 25 21 21 

Básico 34 36 37 38 38 47 47 

Pleno 26 25 25 26 28 25 26 

Analfabetos funcionais 
(Analfabeto e Rudimentar) 

39 39 38 37 34 27 27 

Alfabetizados funcionalmente 
(Básico e Pleno) 

61 61 62 63 66 73 73 

 

  

Exemplo: Rubricas do Orçamento da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

Discriminação De�nição técnica De�nição Clara Linguagem clara Sinônimo 1 Sinônimo 2 

3.0.00.00  
DESPESAS 
CORRENTES 

Classi�cam-se nesta 
categoria todas as 
despesas que não 
contribuem, 
diretamente, para a 
formação ou aquisição 
de um bem de capital. 

Despesas que não 
contribuem, diretamente 
para a formação ou 
aquisição de bens de 
capital, que são os bens 
ou serviços necessários 
para a produção de 
outros bens ou serviços. 

Gastos com pessoal 
e encargos, material 
de consumo, 
serviços como 
vigilância, limpeza, 
aluguéis etc. 
 

Gastos para 
manutenção e 
funcionamento de 
serviços públicos 

Custo com bens ou 
serviços para 
produção de outros 
bens 

3.1.00.00    
PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS 

Despesas orçamentárias 
com pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, 
relativas a mandatos 
eletivos, cargos, funções 
ou empregos, civis, 
militares e de membros 
de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e 
vantagens, �xas e 
variáveis, subsídios, 
proventos da 
aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive 
adicionais, grati�cações, 
horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer 
natureza, bem como 
encargos sociais e 
contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades 
de previdência, 
conforme estabelece o 
caput do artigo 18 da Lei 
Complementar 101, de 
2000. 

Despesas orçamentárias 
com pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, 
relativas a mandatos 
eletivos, cargos, funções 
ou empregos, civis, 
militares e de membros 
de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e 
vantagens, �xas e 
variáveis, subsídios, 
proventos da 
aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive 
adicionais, grati�cações, 
horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer 
natureza, bem como 
encargos sociais e 
contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades 
de previdência. 

Custos com 
funcionários ativos 
e inativos 

Custo com pessoal 
ativo e inativo 

 

 



Boletim de Estatísticas Públicas • nº 12 • Goiânia, Dezembro / 2016

99

Comunicação de PesquisaComunicação de Pesquisa

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo 
que permita o acesso à informação de forma objeti-
va, transparente, clara e em linguagem de fácil com-
preensão”

Especi� camente em relação ao Estado de São 
Paulo, devem ser destacadas as seguintes iniciativas 
legais:

● Política de Gestão do Conhecimento e Ino-
vação – Decreto nº 53.963, de 21/01/2009, que 
visa, dentre outros aspectos:

● melhorar a formulação e implantação de 
políticas públicas e serviços ao cidadão e 
à sociedade;

● promover a transparência na gestão pú-
blica, fornecendo informações ao cida-
dão, para possibilitar maior participação 
nas decisões político-administrativas;

● incentivar a criação de uma cultura de 
inovação e compartilhamento de conhe-
cimento e informação na gestão pública.

● Governo Aberto – Decreto nº 55.559, de 
12/03/2010, que visa:

● disponibilizar para a sociedade, via in-
ternet, cópias de bases de dados e de 
informações não sigilosas e de acesso 
irrestrito dos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Estadual;

● dar publicidade e acesso livre e gratuito 
a dados e informações não sigilosos de 
posse da Administração Pública Esta-
dual;

● organizar e estruturar as bases de dados 
a serem disponibilizadas em formato 
aberto.

● Decreto Nº 58.052, de 16 de maio de 2012, 
que regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 
18 de novembro de 2011, que regula o acesso 
a informações. A destacar, o Capítulo III, que 
trata da divulgação de documentos, dados e 
informações:

● Artigo 23 - É dever dos órgãos e entida-
des da Administração Pública, indepen-
dentemente de requerimentos, a divul-
gação em local de fácil acesso, no âmbito 
de suas competências, de documentos, 

dados e informações de interesse coleti-
vo ou geral por eles produzidas ou cus-
todiadas.

● § 3º - Os sítios de que trata o § 2º deste 
artigo deverão ... conter ferramenta de 
pesquisa de conteúdo, que permita o 
acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão;

Experiências com a Linguagem Clara
Por tratar-se de uma atividade relativamente re-

cente nos órgãos o� ciais que cuidam de questões 
relacionadas à comunicação com o público, não são 
muitas as experiências voltadas à Linguagem Clara 
(LC), à simpli� cação dos termos utilizados em docu-
mentos o� ciais, relatadas em sites de governo.

Os exemplos de ações de governos estrangeiros, 
como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, são 
referências sobre a validade de políticas voltadas ao 
aprimoramento da comunicação dos governos, le-
vando em conta os cidadãos.

Também, no Brasil não são muitas as referências 
explícitas sobre a aplicação da LC em sítios governa-
mentais brasileiros. A rigor, não existe uma diretriz 
claramente de� nida sobre este tema.

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia – IBICT, órgão que tem como missão 
“promover a competência, o desenvolvimento de 
recursos e a infraestrutura de informação em ciên-
cia e tecnologia para a produção, socialização e in-
tegração do conhecimento cientí� co e tecnológico”, 
apresenta, em sua página na internet, um único 
tópico relacionado à LC. Trata-se de uma proposta 
para sua implantação, como se pode ver em “Pro-
posta de implantação de uma linguagem clara nos 
conteúdos de Websites do Governo Federal” (artigo 
em http://revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclu-
sao/article/viewFile/153/174).

Além do IBICT, o Portal Gov.br, voltado ao de-
senvolvimento de programas federais de Governo 
Eletrônico, tem entre suas diretrizes a determinação 
que “Os sítios e serviços on-line do Governo Federal 
devem utilizar linguagem clara e adequada ao seu 
público-alvo e ao ambiente da internet”, além de 
“priorizar a prestação de serviços para as classes C, 
D, E”.
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O tema não vem merecendo maior destaque, de 
maneira explícita, nos sítios dos governos estaduais, 
a não ser por citações à Lei de Acesso à Informação, 
nos respectivos e obrigatórios Portais Estaduais da 
Transparência. Vale , no entanto, registrar três exem-
plos sobre a utilização da LC em sítios estaduais: o 
portal “Gestão do Dinheiro Público”, do Paraná, que 
manifesta a intenção de “Dotar o Governo de um 
Portal de prestação de contas à população, utilizan-
do linguagem acessível e organizando de forma cla-
ra as informações”; a Secretaria de Estado de Contro-
le e Transparência do Espírito Santo, em texto base 
(versão de fevereiro/2015) voltado à Modernização e 
Ampliação do Portal da Transparência;  e o Rio Gran-
de do Sul que por meio de sua Central do Cidadão, 
publica a Cartilha da Transparência que mostra, de 
modo leve e interativo, subsídios valiosos sobre as 
informações públicas governamentais disponíveis.

DEFININDO A LINGUAGEM CLARA
A Linguagem Clara (LC) é de� nida essencialmen-

te pelos resultados – fácil de ler, compreender e uti-
lizar. Os textos serão considerados como escritos em 
LC, se a audiência puder compreende-los.

Existem poucas de� nições conhecidas de LC no 
setor público, entre elas destacam-se a de Cathy 
Chapman, ex-diretora do National Literacy Secreta-
riat, e pessoa chave no programa de implementação 
da Linguagem Clara no governo do Canadá. Para ela 
a LC é “uma técnica de organizar a informação de 
modo que faça sentido para o leitor, tendo em men-
te a sua audiência em primeiro lugar antes de tudo 
e usando uma linguagem que seja apropriada para 
as habilidades de leitura de sua audiência”. Já para 
William H. DuBay, escritor, editor e organizador de 
workshops sobre a LC, trata-se de “um estilo literá-
rio fácil de ler porque se adapta às habilidades de 
leitura da audiência. (A Linguagem Clara em con-
teúdos de websites governamentais para promo-
ver a acessibilidade a cidadãos com baixo nível de 
escolaridade - Elza Maria Ferraz Barboza, em  http://
revista.ibict.br/inclusao/index.php/inclusao/article/
viewFile/153/174).

Evidentemente, a LC não é uma ferramenta má-
gica capaz de trazer ao leitor todo o saber de uma 
determinada área de conhecimento. Ela introduz o 
leitor ao assunto eliminando ou traduzindo o jargão 

técnico e suprimindo a linguagem rebuscada. 
A ferramenta para aproximar a comunicação do 

governo ao requerido pelo grau de educação da 
população é a Linguagem Clara (LC). Com ela será 
possível assegurar um melhor acesso aos cidadãos 
comuns às informações que precisam ou desejam 
conhecer. A seguir apresentam-se seus principais 
conceitos e um método para conversão de lingua-
gens técnica em LC.

A linguagem é um instrumento por meio da qual 
se realiza a mediação entre sistemas ou conjunto in-
formacionais e usuários. Ou seja, é um instrumento 
que exerce a função de ponte entre ao menos duas 
linguagens: a linguagem do sistema e a linguagem 
do usuário.

Essa linguagem é a expressão simples e direta da 
informação, a partir de uma “tradução” da lingua-
gem técnica com vistas aos cidadãos comuns (lei-
gos), para que possam ter um primeiro entendimen-
to do signi� cado do objeto de sua pesquisa.

Tem-se que ter como premissa básica que o usuá-
rio comum não possui conhecimento su� ciente para 
entender os termos técnicos e o contexto para uti-
lizá-lo, daí a necessidade de esclarecer o máximo 
possível.

No quesito utilização de palavras simples, a ex-
periência do pro� ssional no contato com o atendi-
mento ao usuário em serviços públicos pode ser um 
facilitador, pois de forma empírica ele conseguirá 
mediar o termo técnico ao popular (claro).

Linguagem - Textos e bancos de dados
Para os textos a questão da LC concentra-se em 

se fazer uma boa redação traduzindo textos téc-
nicos em linguagem acessível ao leigo. Nos casos 
de grandes massas de informações, notadamente 
aquelas contidas em bancos de dados, é necessário 
aplicar o método descrito a seguir.

O ponto de partida deve ser com a utilização da 
Linguagem Documentária6 - LD – que nada mais é 
do que o vocabulário técnico organizado (termo, 
texto ou rubrica) - instrumento que auxilia na orga-
nização da informação, na sua circulação e transfe-

6 Linguagens Documentárias: são estruturadas e contro-
ladas, construídas a partir de princípios e de signifi cados 
advindos de termos constituintes da linguagem de especia-
lidades técnica e da linguagem natural (Boccato, 2009).
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rência.
Para que a LD desempenhe o papel de instru-

mento facilitador para a criação da LC, ela deve 
reunir qualidades tais como: caracterizar-se como 
metalinguagem, isto é, uma linguagem que supõe 
a existência do conhecimento registrado, de uma 
linguagem anterior reelaborando-o como informa-
ção e ainda incorporar o usuário como integrante do 
processo.

Isto posto, como primeiro passo deve-se levar 
em conta que existem áreas do conhecimento que 
já possuem um vocabulário técnico organizado – 
principalmente em termos hierárquicos – que vai do 
tema mais abrangente ao mais especí� co.

 Quando não existe um vocabulário já organiza-
do, parte-se do zero, é fundamental que esse quesi-
to seja providenciado pelo pro� ssional responsável 
respaldado pela especialização naquela área do co-
nhecimento.

Com o vocabulário organizado em mãos (termos 
ou textos) – como por exemplo as rubricas do Orça-
mento do Governo Estadual - é fundamental que o 
pro� ssional responsável tenha entendimento exato 
dos conceitos que envolvem essas rubricas, respal-
dando-se em pesquisadores possuidores desse co-
nhecimento, levantamento exaustivo de bibliogra-
� as especializadas, etc. Isso é importante para que a 
utilização de palavras simples não signi� que perda 
do signi� cado real.

Nesse momento a construção da LC respalda-se 
nas de� nições técnicas (metadados7) com referência 
a cada termo, texto ou rubrica. Faz-se, então uma 
“tradução” para linguagem clara, criando-se o novo 
termo, texto ou rubrica, que poderá ser complemen-
tado com a utilização da sinonímia8. Essa nova rubri-

7 Metadados: São marcos ou pontos de referência que per-
mitem circunscrever a informação sob todas as formas, 
pode se dizer resumos de informações sobre a forma ou 
conteúdo de uma fonte. Portanto, a metalinguagem nada 
mais é do que usar um tipo de linguagem para falar dela 
própria.
8 Sinonímia: Relação que se estabelece entre duas ou mais 
palavras que apresentam signi� cados iguais ou semelhan-
tes (sinônimos). A sinonímia, embora seja um fenômeno 
identifi cável na área vocabular, não é uma propriedade 
da palavra, mas da língua. A determinação do sentido de 
uma palavra só é possível a partir do contexto. Baseando-se 
nesse paradigma, na documentação procura-se delimitá-lo 

ca deverá ser concisa e possuir palavras simples.
Apesar da LC caracterizar-se como uma lingua-

gem natural e aparentemente livre, é importante 
manter a organização inicial do objeto a ser cons-
truído. Assim, no momento da apresentação desses 
conceitos (metadados) em uma estrutura organiza-
da ou sistemática é importante manter as relações 
hierárquicas9 existentes entre eles.

EXERCICIO DE ELABORAÇÃO DE UMA LIN-
GUAGEM CLARA

Apresenta-se aqui parte de um exercício feito 
com rubricas do Orçamento da Secretaria da Fazen-
da do Estado de São Paulo. Sugere-se a utilização 
de um programa atualizável, que permita inserções 
de termos na estrutura já concluída, a exemplo de 
planilhas de cálculo. Além do Excel, existem outros 
programas livres que podem ser utilizados para esta 
função como os das suítes OpenO�  ce, LibreO�  ce e 
WPS O�  ce.

Etapas a serem seguidas:
I) De� nir o objeto a ser decodi� cado para 

aplicação da linguagem - Utilizar a orde-
nação hierárquica dos termos como ins-
trumento inicial da organização da lingua-
gem. Via de regra tratando-se das áreas de 
Governo esse trabalho já está pronto, caso 
contrário essa ordenação deverá ser 
produzida

II) Pesquisar para cada termo, rubrica ou tex-
to sua defi nição técnica ou conceitua-
ção técnica (metadado). É fundamental 
o conhecimento conceitual para avaliar o 
grau de especi� cidade a ser utilizado.

III) Fazer a “tradução“ de cada de� nição para 

interpretando os termos ao contexto nos quais são obser-
vados
9 Relações Hierárquicas: são aquelas que acontecem 
entre termos/conceitos determinadas quando se observa 
a relação existente entre dois termos com a � nalidade 
de posicioná-los em uma estrutura sistemática. Ou seja, 
quando existe uma precedência entre dois conceitos, o 
maior deve fi car acima do menor. Caracteriza-se por uma 
organização de inclusão semântica partindo do genérico 
para o específi co, sendo que o primeiro impõe sempre a 
suas propriedades ao segundo, criando assim, entre eles, 
uma dependência semântica.
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uma linguagem simples, com o cuidado 
de não modi� car o sentido, mantendo a 
organização lógica do texto

IV) Correção gramatical, que inclui a estrutu-
ra completa da sentença ou a utilização 
de palavras apuradas que traduz o que o 
usuário precisa saber.

Observação importante:
Existem situações em que o termo técnico é de 

domínio público não havendo necessidade de “tra-
dução” para Linguagem Clara.

 Tabela 1: Brasil - Evolução do Indicador de Alfabetismo Funcional - População de 15 a 64 
anos (em %) - 2001 a 2011 
 
Nível de alfabetização 

2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

2004/
2005 

2007 2009 
2011/
2012 

Analfabeto 12 13 12 11 9 7 6 

Rudimentar 27 26 26 26 25 21 21 

Básico 34 36 37 38 38 47 47 

Pleno 26 25 25 26 28 25 26 

Analfabetos funcionais 
(Analfabeto e Rudimentar) 

39 39 38 37 34 27 27 

Alfabetizados funcionalmente 
(Básico e Pleno) 

61 61 62 63 66 73 73 

 

  

Exemplo: Rubricas do Orçamento da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

Discriminação De�nição técnica De�nição Clara Linguagem clara Sinônimo 1 Sinônimo 2 

3.0.00.00  
DESPESAS 
CORRENTES 

Classi�cam-se nesta 
categoria todas as 
despesas que não 
contribuem, 
diretamente, para a 
formação ou aquisição 
de um bem de capital. 

Despesas que não 
contribuem, diretamente 
para a formação ou 
aquisição de bens de 
capital, que são os bens 
ou serviços necessários 
para a produção de 
outros bens ou serviços. 

Gastos com pessoal 
e encargos, material 
de consumo, 
serviços como 
vigilância, limpeza, 
aluguéis etc. 
 

Gastos para 
manutenção e 
funcionamento de 
serviços públicos 

Custo com bens ou 
serviços para 
produção de outros 
bens 

3.1.00.00    
PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS 

Despesas orçamentárias 
com pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, 
relativas a mandatos 
eletivos, cargos, funções 
ou empregos, civis, 
militares e de membros 
de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e 
vantagens, �xas e 
variáveis, subsídios, 
proventos da 
aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive 
adicionais, grati�cações, 
horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer 
natureza, bem como 
encargos sociais e 
contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades 
de previdência, 
conforme estabelece o 
caput do artigo 18 da Lei 
Complementar 101, de 
2000. 

Despesas orçamentárias 
com pessoal ativo, 
inativo e pensionistas, 
relativas a mandatos 
eletivos, cargos, funções 
ou empregos, civis, 
militares e de membros 
de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, 
tais como vencimentos e 
vantagens, �xas e 
variáveis, subsídios, 
proventos da 
aposentadoria, reformas 
e pensões, inclusive 
adicionais, grati�cações, 
horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer 
natureza, bem como 
encargos sociais e 
contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades 
de previdência. 

Custos com 
funcionários ativos 
e inativos 

Custo com pessoal 
ativo e inativo 
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O Caderno da Juventude é uma publicação periódica elabora-
da pelo Instituto Jones dos Santos Neves e voltada para temas 
relevantes relacionados aos jovens com idade entre 15 e 29 anos. 
O conteúdo tem por objetivo contribuir para a formulação de po-
líticas públicas para a juventude e oferecer dados de qualidade 
para pesquisadores, estudantes, movimentos sociais e gestores 
públicos. Em sua última edição, o Caderno da Juventude abor-
dou a relação dos jovens com o mercado de trabalho. Mobilida-
de urbana e cicloativismo, Educação e violência também foram 
temas abordados no periódico. É possível acessar a última edi-
ção do Caderno da Juventude no link: http://www.ijsn.es.gov.br/
artigos/4627-cadernos-da-juventude-04-juventude-e-mercado-
de-trabalho. Para as demais publicações relacionadas ao tema, 
acesse: http://www.ijsn.es.gov.br/assuntos/juventude

O Texto para Discussão (TD) da Primeira Infância analisa a si-
tuação das crianças até seis anos de idade no Espírito Santo a 
partir do contexto da construção da Lei Ordinária 13.257/2016 
e do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI). A publica-
ção considera aspectos demográ� cos, estrutura e ambiente 
familiar, proporção de crianças que vivem em domicílio com 
acesso inadequado a esgotamento sanitário e que residem em 
casa com di� culdade de acesso à água. Para acessar o texto 
completo basta acessar o link: http://www.ijsn.es.gov.br/arti-
gos/4614-td-56-primeira-infancia-analise-do-marco-legal-e-a-
situacao-do-espirito-santo
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BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE DE MUNICÍPIOS PRO-
DUTORES DE ENERGIA E COM POTENCIAL HIDRELÉTRICO 
NO ESTADO DO PARÁ

A Amazônia, em especial o estado do Pará, se consolida como 
espaço estratégico para a expansão da capacidade produtora 
de energia hidroelétrica do Brasil. Inúmeros projetos já foram 
executados, estão em fase de construção ou planejados. Estes 
empreendimentos, por serem de grande envergadura, trazem 
consigo impactos signi� cativos na geogra� a regional, envolven-
do aspectos migratórios/demográ� cos, econômicos, urbanos, 
sociais e ambientais.

O “Barômetro da Sustentabilidade de Municípios do Estado do 
Pará”, tem como � nalidade propiciar a divulgação para um pú-
blico cada vez maior acerca da sustentabilidade regional facili-
tando ao cidadão o entendimento relativo ao desenvolvimento 
de seu município, além de subsidiar a gestão pública, o setor 
privado e a comunidade acadêmica no que tange a formulação 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento destas 
localidades.

BARÔMETRO DA SUSTENTABILIDADE DE MUNICÍPIOS COM 
ATIVIDADES MINERÁRIAS NO ESTADO DO PARÁ

O estado do Pará destaca-se em nível nacional por ter na eco-
nomia mineral parte signi� cativa de seu Produto Interno Bruto 
(PIB). Não resta dúvida de que grande parte do dinamismo eco-
nômico do estado no período recente, e nos próximos anos, de-
riva dos projetos de extração de minérios principalmente ferro e 
cobre, dentre outros. Contudo, muito se questiona sobre o apar-
tamento deste dinamismo econômico derivado e a melhoria da 
qualidade de vida da população no entorno destes grandes em-
preendimentos.

O “Barômetro da Sustentabilidade de Municípios do Estado do 
Pará”, tem como � nalidade propiciar a divulgação para um pú-
blico cada vez maior acerca da sustentabilidade regional facili-
tando ao cidadão o entendimento relativo ao desenvolvimento 
de seu município, além de subsidiar a gestão pública, o setor 
privado e a comunidade acadêmica no que tange a formulação 
e implementação de ações voltadas ao desenvolvimento destas 
localidades.
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O livro Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais, de 
Paulo Jannuzzi, lançado  pela Editora Alínea em fevereiro de 2016, 
introduz os elementos básicos para que técnicos e gestores do 
setor público, organizações governamentais e pesquisadores 
possam produzir diagnósticos socioeconômicos sobre regiões e 
públicos-alvo de programas, realizar pesquisas de avaliação de 
implementação e resultados de programas, construir painéis de 
indicadores de monitoramento e de� nir estratégias, publicações 
e produtos de disseminação para sociedade e comunidades en-
volvidas nas políticas sociais.

O livro consolida em cinco capítulos diversos textos e re� exões 
que o autor elaborou nos últimos dez anos, na sua vivência aca-
dêmica, no Seade, no IBGE e na SAGI/MDS. 

Traz também recomendações acerca da estruturação das uni-
dades de Monitoramento e Avaliação no setor público.

Está disponível para compra nas principais livrarias e no site 
www.atomoealinea.com.br. 
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